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Lietuvai Turės Būti Grąžinta 
Laisvė - Sako Prezidentas

Lietuvių Delegacija Pa* Prezidentą Trumaną — Siūlo 
Iškelti Lietuvos Klausimą Jungtinių Tautų Seime — Pre
zidentas Pasisako už Pavergtų Tautų Laisvę.

Praeitą ketvirtadienį A-j Šnipai Yra Stropiai 
merikos Lietuvių Tarybos'. 
delegacija iš penkių asme- teūuaOnU
nų — L. Šimutis, Dr. P. Valstybės prokuroras! 
Grigaitis, M. Vaidyla, adv.iTom C. Clark praeitą šešta-! 
J. Grigalius ir Povylas Dar- ? dienį kalbėjo žydų karo ve-į 
gis — lankėsi pas preziden-' teranų suvažiavime, Monti- 
tą Trumaną ir išdėstė jam cello, N. Y., ir sakė, kad fe- 
lietuvių pageidavimus dėllderalinė policija dieną ir 
Lietuvos klausimo iškėlimo.! naktį daboja, kad Ameri-

Lietuviai įteikė preziden-įM* neprivistu svetimų vai-'
tui Trumanui raštu savo pa- .*?
įdavimus ir prašė, kad kongreso .komisija, kun ne-, 
Amerika iškeltų Lietuvos va,tal “.'P® f^o- nesu" 
klausima Jungtiniu Tautų ra‘Į° ”e v(leno holsevako
^pivnp dabar nrasidėiusiuo- ! valstybes tarnautojų skalbime daoar pi asiaejusiuo .. . . .. . , .. |r.-.lkį. 
se Jung. Tautų seimo pose- ‘ cluJe ir tiKtai Kelia tnuics

STREIKUOJANTIEJI PARYŽIAUS DARBININKAI KAUJASI SU POLICIJA

Parvžiuje ir kituose Francijos miestuose komunistų \ ėdamos unijos paskelbė 
streiką ir daugelyje vietų įvyko susirėmimai tart) streikierių ir policijos. Čia 
matyti “streiko vaizdas” pne Paryžiaus aviacijos dirbtuvės, kur keli tūkstan
čiai darbininku susipešė su policija. Po “mūšio keli darbininkai ir policinin
kai buvo nugabenti į ligonines gydytis.
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mą, bet prie krašto saugu
mo visai neprisideda.

Valstybės prokuroras sa-
Hyderabado Armija Žydų F ašistai Nušo- Malonus Pasimaty- 

Pasidavė Indijai vė Bernadotte mas Su Molotovu
J' ko, kad komunistams neturi Hyderabado valstybės ar- Praeitą penktadieni žy-

Lietuvių pageidavimus būti vietos valstybės tamy- mija praeitos savaitės gale dai fašistai (Šteino gengė)
/■. si i rtcvIA A T '’l' 4 a-a i •» trt r* r* Lr a ** a _ • 1 — T 21 • * _ ____ ± ~ Y  1 77 _ — a. . Y . -

Praeitą šeštadienį Vaka
ru valstybių ambasadoriai

kaip Rumunijai, Vengrijai, do^ęSR^jojk°Sad^įXi'^® dėtfc prie Indijos, bet'kas Andrė Serrot.
Lenkijai, Bulgarijai ir /"gK„dib komi‘os valstybės valdovas yra' . antro
toms ir suprantama, kad woianiey, nuuijv nui tonu tikvbos ir pa-S kėliau zvdų fašistai pa- ma s.TURĖS BŪTI ATSTATY- d«it"prie Pa- ̂ elbė pranešimų, kuriame "’fc
TOC vr-PRIKLAUSOMOS stjaį^r^ake’di^į®^Pctin į| kistano. Indijos armija gin- trumpai sako: ‘ Mes Užmu- .

Į slaptaraštis v buvo žinomas 
užsieniams ir būdavo atsiti
kimų, kad Valstybės depar- 

Prezidentas sakė, kad ramento pasiusti praneši- 
.Jungtinės Amerikos Valsty-!mai būdavo žinomi ir už- 
bės dirba, kad butų pasiek-'slėniuose. Admirolas Stan- 
tas toks taikos klausimų,]ey sako, jis nežino, kaip

TOS NEPRIKLAUSOMOS 
PABALTIJO TAUTOS — 
LIETUVA, LATVIJA ir 
ESTIJA.

išsprendimas ir nesiliaus 
dėjusios pastangas, kad tuo

tas įvykdavo, bet faktas 
yra, kad prezidentas Rdose-

turėję “labai malonų pus
antros valandos pasimaty- 

su ponu Molotovu”.
Kas buvo aptarta per tą

------y- - — ------ malonų pasimatymą”, A-
ča išsprendė ginklais, nors sern Bernadotte .
Pakistanas protestuoja, o Izlaclio valdžia tu0)
Jungtines Tautos dar žada sjunęė užuojautos telegi 
tą klausimą apsvarstyt! . mas ,Jungtinėms Tautoms ir 

Bernadotte šeimai į Stock-
Per Dieną 7,000 To- hoimą ir pasižadėjo dėti vi- ĄįVųko 38 Lietuviai

sas pastangas, kad zmogžu- * ; •
džiai butu suimti ir nuteisti. ’ I emtltUai

Paryžiuje Pradėjo Posėdžiauti 
58 Tautu Seimas

Jungtinės Tauto* Svarsty* Berlyno Klausimą — Palesti
nos, Italijos Kolonijų ir Daugelis Kitų Svarbių Klausimų 
Bus Aptarta — Valstybės Sekretorius Marshall Jau Pa
ryžiuje.

Mirė Rašytojas 
Emil Ludivig

Šveicarijoj praeitą šešta- . .
dienį mirė pagarsėjęs vo- tautų aptarti visą eilę syar- 
kiečių rašytojas Emil Lud- klausimų. Svarbiausieji 
wig-Kohn, sulaukęs 67 me- klausimai bus sekami:

;tu amžiaus. Rašytoja.-* dau- Amerika, Anglija ir Fran- 
glaustai pagarsėjo savo bio- ciįa perdavė Jungtinėms 
grafijomis. Jis paraše sto- TįutoIĮ,, „p,.^ Re,iyno
ras knygas apie daug zy- klausimą, džl kurio Vakara 
imu žmonių, apie Napolco- vaktyb£ ncpaj4gė susitarti 
ną, Bismarką. Hindcnbur- su .,un^infc Tau.

u P' aoo~:\G .‘Ja -1" tos turi spręsti Palestinos 
ną, Masanką. Lleopatra ir klausima, kurs po J. Tautų 
kit. Jo rastai nepasižymiu ininį fo,ke
nei informacijų teisingumu, doįc. nužudymo vėl pasi
nei minčių gilumu, bet atne- darė labai Italįjob ko-
se autoriui gera uždarbio ir ,onij ,ikimįs ir?j pelduo- 
didel, gaisą. Rašytojas bu- tas JungtinėmS Tau
ro gimęs Breslau (Wroc-itoms u
iaw) mieste, bet nuo 1907;

gyveno Šveicarijoj ir Jungtinių Tautų seimas 
priėmęs šveicarų pilie- turės išklausyti pranešimų

tybę. apie savo paskirtų komisi-
----- -------- jų veiklą Graikijoj, Kore-

Ilse Koch Sulaukė Ind>j°j įr kituose kraš- 
w t I tuose, kur .Jungtinės Tau-
inaiOncS tos bandė tarpininkauti ir

Vokietė Hse Koch, pagar-inieko nepajėgė padaryti, 
sėjusi Buchenualdo kon-į -Ln 'r,,,,*,,centracijos stovyklos bude- e Jungtinių Tautų
lė, kuri iš nužudytų kalinių CS Matt
odos dirbdavo sau visokius iš A mer-
papuošalus ir namų reikme-

Šį antradienį Paryžiuje 
pradėjo posėdžiauti Jungti
nių Tautų seimas, kuriame 
susirinko atstovai nuo 58

nų Berlynan
Praeitą penktadienį ame- Rugsėjo 16 d. šių metų 

lie

paitę armijos
Stars and Stripes pranese, 
kad birželio 8 d. kariuome
nės teismas jos bausmę su
mažino iki 4 metų kalėji
mo.

Kodėl armijos teismas

J mus.

pastangas padėti įsvieun 
tiems Europos žmonėms, 
kad jie galėtų išsikelti iš 
Europos griuvėsių į kitus 
kraštus, tame skaičiuje ir į 
Ameriką.

Lietuvių delegaciją prezi-

tai, Kaa užsieniai nesuzmu 
tų.

ŠVED1JOJ* fVYKO PAR
LAMENTO RINKIMAI

Praeitą sekmadienį Šve-
dentui pristatė P. Joseph i di joj buvo perrenkamas 
Lawrence, demokratų par- parlamentas. Rinkimų re
ti jos nacionalinio komiteto zultatai yra tokie: Social-
centro narys.

Po pasimatymo su prezi
dentu Trumanu, lietuvių 
delegacija turėjo pasimaty
mą su demokratų partijos 
vadovybe ir partijos nacio
nalinio komiteto pirminin
kas, senatorius McGrath, 
išleido pareiškimą, kuria
me jis stipriai pasisako už

demokratų partija pravedė 
112 atstovų (pralaimėjo 3 
vietas), Uberalų partija ga
vo 57 vietas (laimėjo 31 
vietą), Komunistai pravedė 
9 atstovus (pralaimėjo 6 
vietas). Konservatorių par
tija pravedė 22 atstovus

y ------- Anta KARO MINISTERIAI EU-
A nas Aleknavičius su žmona:

RUSAI ŽADA TRAUKTIS 
IŠ KORĖJOS

Maskvos vyriausybė pra- 
. ... . . neša, kad rusų kariuomenė

pasigailėjo tos nacių žudi-į bus ištraukta iš šiaurinės 
kės, laikraštis nepraneša. Korėjos. Sako, rusai pradės 

trauktis spalių mėnesio an-
troj pusėj ir iki Naujų Metų 
ištrauks visus savo karei-skaičiuje duvo nugaoenta1 . *«•

5,572 tonos- anglių, kurių ^€umi organizacijos na- £jena jr sunurn5 Alfredu ir
miestui labai trūksta. Ame- n^’ Vitu: Prof. K. Alminauskas
likai prekių gabenimas į: Grafas Bernadotte buvo su šeima; Elena Andriušie- 
Berlvną per dieną kainuoja nušautas, kada jis. lydimas'nė su dukra Aldona; Anta- 
260.000 dolerių ir anglams dvejų automobilių, važiavo nas Bagdonas; Prof. Anta
ne ką mažiau. Bet Berlyno Jeruzalėje iš vyriausybės nas Bendorius su dukra Te-į d. Paryžiuje pasitarti* apie ^ad rusat pasitraukdami iš
blokada yra sulaužyta ir namo į Y. M. C. A. namus, rese; Alfonsas Benikas; i bendrą gynimąsi? jei kiltų Korėjos, palieka ten stipri?
Berlyną galima oro trans-į Pakelėje jį sulaikė žydų ka- Kun. Jonas Buikus; Anta-; karas. bolševikų suorganizuotą ar
portais maitinti ir net gali- reivių uniformose apsiren- nas Dėdinas; Kazys ir Ve-________
-------- 1........................------k.. gę vyrai, kurie priėjo prie ronika Eringiai; Veronika,KANDIDATAI PRADĖJO

Bernadotte automobilio ir Gintautienė; Zuzana My-i RINKIMŲ KAMPANIJA
iš kulkosvaidžių paleido kolaitienė su sunum Vvtau-1 prezidentas Trumanas ir

ROPOJE TARIASI
Penkių vakarinių Europos vius iš Korėjos. Maskva siu- 

valstybių karo ministeriai,, lo kad Amerika padalytų 
Francijos, Anglijos, Belgi-į tą patį.
jos, Olandijos ir Liuksem- „
burgo, susirenka rugsėjo 27 . VVashingtone kalbama

ma pristatyti 
kiek reikia.

kurui anglių.

KATALIKŲ VYSKUPAI 
PRIEŠ SOCIALIZACIJA

Australijos katalikų baž

į daug šūvių į Jungtinių Tau- tu; Leokadija Paškauskie-; ,-epublikonų kandidatas i 
i t'l tarpininką ir jo palydo- ne. ytautas ir Apolonija Į gryfjernatorius T. E. Devvey 

Bernadotte ir francu- Scesnuleviciai su dukrom'

miją, kuri bandys paimt 
savo valdžion visą Korej? 
ir todėl rasų “pasitrauki
mas” gali būti pilietinio ka
ro pradžia.

vus.. i ... , .... ~ . H,.,.c<UKIOT;gia savaite pradėjo rinkimi-i “SOVIPTI1 VAIRAI A’* 1N-
vyskupai paskelbeiza^ pulkininkas Serrot buvo Vida ”• Danute; Vincas ir, nę kampaniją ir tęs ją iki; DONEZIJOS MIESTE

rarų partija gavo 30 atsto
vų (pralaimėjo 5). Viso

nycios
n*8Uti —"

Lietuvos nepriklausomybės g’edų 1 parlamcnte'vra 230 banku 
atstatomą. 'atstovų. Per 16 metų Šve-
BOLŠEVIKAI ŠŪS«MU«i^irtija°kCriėadaZ?l<^ m^r’Aeibė^“^^

SU DEGOLISTAIS !

Jranciioj, Grenobles mie-; parlamente. Rinkimų 
ste. komunistai užpuolė de-. rezultatai dar nėra galutini, 
golistų mitingą ir įvykusia-1

kad gamybos, skirstymo ir VIDURINIUOSE RYTUO 
bankų socializacija vra SE DAUG ALIEJAUS 
priešinga krikščionių mok- Arab kra<tuose ir Irane 

slui . Atrodo, kad Kristus jau yra -įgirti aliejaus lau
. , • • , . ,. kai ir žinovai praneša, kaH
bankininkams ir stambiems tuose kraštuose yra susekta 
kapitalistams uztiknnus ne mažiau kaip 32 bilionai

Marta Švarcai ; Stasys » ; rinkimų* dienos. Preziden- 
Manja slek.ai; Valiukėnas tas Tnimanas šią savaite
su ycima, Maic Viktazen- lankosi Colorados ir Utah VVKO viartioen mieste na- 
tiene; Emilija Vilimiene ir;vaktiiose kur nasakvs ke- 5 u- • ™iest?. Pa
Marija Žebertavičienė r ( i ’ , ’ iu ęH ?c grobti valdžią ir ten jie pa-.baiija zeoeia iciene. ,loI)k kalbų. Gubernato-. skelbė ‘WietŲ vafdž»ą” 

L. G. K. nus Dcucy irgi pasakė pir- Indonezijos vyriausybe sa-

Indonezijos valdžia pra
neša, kad bolševikams pa
vyko Madioen mieste

pelnus.

me susišaudvme vienas ko
munistas buvo nušautas, o 
trys degolistai sunkiai su
žeisti. Generolas de Gaulle 
dabar po visą Franciją sako 
prakalbas, o komunistai 
vietomis jo susirinkimus už
puldinėja. Grenobles mieste

ne mažiau, kaip 
i bačkų aliejaus žemės gel
mėse. Turtingiausios alie-

PALESTINOS ARABAI 
SUDARĖ VALDŽIA

Palestinos arabai sudarė

NEGRO UŽMUŠĖJAI 
APKALTINTI

Du balti žmonės, broliai 
Johnnie ir J. A. .Johnson, iš 
Alston, Ga. traukiami teis
mo atsakomybėn už nušo
vimą savo kaimyno negro

komunistų miniai vadovavo Isiah Nixon až tai, kad neg- 
trys komunistų parlamento ras drįso eiti balsuoti demo- 
atstovai, bet nė vienas iš tų kratų partijos nominaci- 
vadu nebuvo susirėmime niuose balsavimuose. Kalti-
‘sužeistas. ninkai suimti.

.... ... . Indonezijos vyriausybe
mas rinkimines kalbas ir k„, ji patiiys daugiau ka- 
kelia viešumon ‘a.lministra- riuomenės ta “suvirtu val- 
cijos nusidėjimus n- apsilei- džia- išvaikvti.
dimus . Prezidentas Tru- __________
manas aiškina, kad republi-

NORI PARDUOTI RU
SAMS MUVIUS

Eric .Johnson. Amerikos,Valstybių 
filmų gamybos “caras”, iš-■ tomą 24 bilionai bačkų alie- ta 
vyko
dys
Hollywoodo 
filmu 
buvo
tada jie Bulviniu niiitiibos luitai iau vajnma ir toliau -------.---zv --T-’i: . . , ., . - . -• ,
prekybos ramų sąjungą, 0 dar labįall vaidins dideli ^ko. tuo savo žygiu Arabų a,vls^7° nes.. i«*ui«»u , _ lva ir nnnazista i tas. Tai yra naujas greičio ncs

jaus atsargos iki šiolei bu- savo valdžią arabiškai Pa
vo Amerikoje, kur J. A. lestmos daliai valdyti. Mi- 

*os i Valstybių ril^e buvo skai- nisterių pirmininku paskir-

konai yra “privilegijų be
sočiai” ir stambiųjų kapita
listų klapčiukai.

Ahmed Hilmy

12,000 DP PLAUKIA I 
KANADA

Iš Cuxhaven uosto Vokie
tijoj anglų laivas Samana 

žmo-

dabar tik mūviu reikalais 
ten lankosi.

vaidmenii aliejaus gamybo- valstybės lvg ir pripažįsta ■ tas. Tai 
umem a . * palestinos padalijima. Į rekordas.

J”- •

zmo
ir atveš į Kanadą po 

14.000 žmonių.



ANGLIJA GINKLUOJASI irgi tarėsi dėl Italijos kolo
nijų, bet susikalbėti nega-

Praeitą savaitę Anglijos Įėjo. Rusijos atstovas Vi 
parlamentas susirinko i šinskis Paryžiaus pasitari- 
trumpą posėdi apsvarstyti muose penkias valandas 
Darbo parti jos vyriausybės kalbėjo apie tai, kad susi-; 
iškeltą sumanymą apkar- AiAvinin”rinkusi “keturių didžiųjų’ 

konferencija nėra “užsie
nių reikalų ministerių kon-

pyti Lordų Rūmų teises 
Besvarstant tą konstituci

jos pakeitimą, vyriausybės ferencija”. Vakarų atstovai 
kalbėtojas, premjero pava- buvo kitokios nuomonės, 
duotojas Herbert Morrison, Po šitų ginčų, kada buvo 
pranešė parlamentui, kad pradėta svarstyti Italijos 
Anglija sulaiko savo karo kolonijų likimas, nuomonių 
pajėgų demobilizaciją ir skirtumai pasirodė tokie 
anglų* karo pajėgose bus dideli, kad pašnekesius rei- 
laikoma 850,000 vyrų. (Taskėjo nutraukti ir Italijos 
skaičius turėjo būti suma- Į buvusios kolonijos liko su- 
žintas dar šiais metais iki Į verstos Į Jungtinių Tautų 
745,000 vyrų). Vyriausybė organizacijos skraitą, 
kartu praneša, kad ji davė Gal į Jungt. Tautų orga- 
jsakymą padvigubinti ra- nizacijos krepšį bus padė- 
kietinių karo orlaivių ga- i tas ir sukietėjęs Berlyno 
mybą ir nutarė vėl apgink-' klausimas, jei Maskvoje ne- 
luoti ir Įtraukti į tarnybą bus galima susikalbėti su 
karo orlaivius, kurie po ka- Molotovu ir Stalinu, 
ro buvo padėti atsargai. Vargšė ta Jungtinių Tau-

KELEIVIS,SO. BOSTON

GABENA KORĖJOS NELAIMES AUKAS

Korėjoj traukinys su Amerikos kareiviais nuėjo nuo bėgių ir 35 musų karei
viai žuvo vietoje, o 60 kareivių buvo sužeisti. Visi kareiviai važiavo jš Korė
jos vidaus į uostą plaukti namo. Paveiksle matyti, kad ambulansai gabena 
sužeistuosius ir užmuštuosius į ligoninę, Seoul mieste.

No. .»x. Rugsėjo 22 d„ 194* m.

Kas Savaite
di ni Rlnea rusams vra tiktai užkan-

>B md<eviku ’lai^ė’’* giliai džiai, kad dantis pagalan- 
suS ^<1 bloga. bU. aus „prieš “viso” vokrsko

Vyriausybės ginklavimosi 
programa yra aptariama 
parlamente šią savaitę.

Toks anglų vyriausybės 
pranešimas nieko nenuste
bino. Tęsti nusiginklavimą 
akivaizdoje daba r t i n ė s 
“tarptautinės situacijos” ne 
bėra galima. Rusija, dabar 
vedamose derybose, rodo 
tokį užsispyrimą ir tokį 
priešingumą Vakarų valsty
bėms, kad karas visiškai 
yra galimas. Tas nereiškia, 
kad karas iškils, ar kad 
jis tuoj iškils, bet karas yra 
galimas ir butų neatsako- 
minga tam karui nesiruošti.

Kada Hitleris Europoje Į 
siautėjo, prieš antrą pašau-* OZ>,,Q 1 
linį karą, Anglija turėjo 
konservatorių valdžią, o tos 
valdžios priešakyje stovėjo 
trumpažiuris taikos mylėto
jas Chamberlain. Jis 1938

tų organizacija. Ji stenėjo 
dėl Graikijos pilietinio ka
ro, bet nieko neišstenėjo. 
Ji siuntė komisiją į Korėją, 
bet nieko iš to neišėjo. Ji 
sprendžia Palestinos klau
simą, bet vos, vos sulaiko 
kraujo praliejimą. Į jos glė
bį dabar dar įgr iuvo Hyde- 
rabado “klausimas“, kur 
Indija pasiuntė kariuome
nę, kad sudraudus magome- 
tonišką to krašto valdžią. 
O jei prie to prisidės dar 
Italijos kolonijų klausimas 
ir gal net Berlyno skaudu
lys, tai kaip ji pajėgs iš tų j 
“klausimų“ išbristi?

mo katila buvo sudėta bu- savo diktatoriško režimo nori būti savo namuose šei-

eje , 
unku pa

jai buvo užleista pusę Ko- užsienių politiką, pradėjo reikšti pas kiekvieną šiek sakyti , kas Jugoslavijoj
rėjos ir japonų salos. ginkluotis ir, gal but, bus tiek save gerbiantį žmogų, bus- ls kokui n

Jei Rusija šituo karo į priversta sulaikyti Rusijos jei jis nėra kunu ir dusia
grobiu ir Amerikos “dova- ekspansiją. parsidavęs Maskvai. Beje,
nomis” butų pasitenkinusi,! Šitame “gal but” slepiasi tokie Lenkijos vadai, kaip 
Lietuvos klausimas butų ir Lietuvos laisvės klausi- B. Bierut, H. Mine, Jakob 
palaidotas. Bet Rusija, dėl. mas.

kas kitas, kaip “galvazu- atrodys to --- 
Idžių šaika”. Taip ir paša- klausimo sprendimas, jei 
kyta, “galvažudžių šaika’. rusiški užkandžiai yra to- 
Taigi, ta “šaika“: * . kie, kokius matome Berly-

“Nenori prisipažinti prie ne_ . ....
.klaidu ir at,Įsako jas taiay; Bet nenustokime vilties, 
ti. Jai stokuoja drąsos tai "Vokiška? klausima? gimę 
padarvti”. į iš to, kad musų vadai ati-

1 Pasirodo, kad Tito ir jo davė rusams 12 milionų vo- 
“galvažudžių šaika” iš bai» kiečių ir plačias teritorijas
lumo neklauso Maskvos, ir už Berlyno dalį. Iy mainų
“neprisipažįsta prie kiai- tas reikalas gimė, mainais 
dų”. Jei ji turėtų “drąsos”, jį gal galima ir įsspręsti. 
tai ta visa “šaika” atsi- Tiuringijoj žmones jau kal- 
klauptų prieš Staliną ir pa-: ba. . kad amei įkieciai mai- 

i darytų viešą išpažinti, kaipįnysią Berlyną į Tiunngi- 
tą padarė lenkiškas drąsuo- ją. . .
lis Gomulka. Kodėl ne? Jei pirma gali-

Tokią foniška bolševiz- ma buvo 12 milionų vokie- 
3 filosofija skelbia ‘Lais- čių mainyti į 2 milionų ber- 

Miza- lyniečių, tai dabar dar leng 
staliniz- viau butų tuos 2 milionų 

berlyniečių išmainyti į pus
antro miliono Tiuringijos 
gyventojų!

Taip bemainant, “vokiš- 
bloga“ ir “sunku“. Patu-Įkas klausimas” savaime iš- 

riame išgerti Boržom-Nar- nyktų, kaip išnyko Lenki- 
zan stiklinę. Įjos ir kitų Europos Rytų

tautų klausimas. Rusai tas 
tautas suvalgė ir jokio 
“klausimo” nebėra.

Gomulkos Kapituliacija
Lenkijos komunistų (dar-; smuko. Jis susmuko todėl, Vnilh

bininkų) partijos generali- kad Gomulka neturi marša- 
- nis sekretorius, Vladislovas lo Tito durtuvų. Jugoslavi-

da ir Jungtinių Tautų orga 
nizacija yra bejėgi bet ka

metais iš Miuncheno parve- ‘a?j ar ",u,tartL T“dėl stam; 
'žė oėdinoa talka kuria ii? tiVUlctS klausimų, OUO ke 

tunų didžiųjų pečių j Jung
tinių Tautų glėbį yra lyg 
pilstymas iš dyko indo į 
tuščią.

Jei Kristus Grįžtų...
Berman ar R. Zambrowski,l Daugelis katalikų neken- 
vargu galima skaityti Len-į čia žvdų. Tuo ypač pasižy- 
kijos vadais, nes jie yra mj katalikiškas Bostono 
Maskvoje išauklėti ir Mask-i “Darbininkas”. Apie tokius
vos pastatyti Lenkiją val
dyti, o todėl jie daugiau

žmones “Catholic VVorkei 
sako šitaip:

“Tarpe krikščionių vis 
kais, kaip Lenkijos kokių į dar yra užkietėjusi ir ne- 
tai interesų atstovais.

Pažymėtina dar vienas

sutaria daryti. O jei didžio-! Jugoslavijos dik- savo Kareivių ir bet koks joj RuiiuniJoj; Vengrijoj ir
sios valstybės nesutaria, ta-i^J^ Tįt0 ?? maistas butų paskan- čechosl(>vakijej komunistų

Šnipai Aikštėje
Prezidentas Trumanas 

jau iš antro karto protesta
vo prieš kongreso šnipų ty
rinėjimo komisiją, kuri 
“gaudo” šnipus turgavietė
je ir kelia pašėlusį lermą 
dėl visokių tikrų, tariamų 
ir tik įtariamų šnipų. Toks 

butų nepageidaujamas tųį “šnipų gaudymas” yra nau- 
krikščionių namuose. Jis dingas rinkimu kampani-— ----- *_ -. *_ i r x _ | 2.__’ ____ l. _i_ _ — _*__ •_____ šnipo,

nykstanti neapykanta žy
dams. Musų Dievas, kuris, 
kaipo žmogus, buvo žydas,

žė gėdingą taiką, kurią jis 
visai širdingai vadino “tai
ka musų kartai”. Ta “tai
ka” pasirodė apgaulinga li
tas pats Chamberlainas tu
rėjo didinti ginklavimąsi ir 
turėjo paskelbti karą Vo
kietijai.

Šiandien Anglija turi so-i

LIETUVIAI PAS PRE
ZIDENTĄ

Amerikos _ 
cialistinę valdžią ir jai ten-į bos delegacija

Gomulka ginčijosi su savo se, bet krašto valdvme Go- ?ea *?-vtų huropos kraštuose mu, negalėtų įssinuomuott „onIn.eao K,
partijos draugais dėl teisin-l mulkos maištas visai nega- ^yda. gyveno savo atskiru butų tam tikruose namuose,
gos -partinė? linijos", kol įėjo pasireikšti. Liutiiiui Kietumu ir su tų negalėtų dirbti tam tikruose Reldamd tnuks
6 - J ’ kraštų istorija ir nepnklau- darbuose ir lankui kai ku-

tebuvo rias mokyklas. Jis, kaipo 
kas leng- žydiškas radikalas butu

das". arba jis susilauks i turi Bulgarija A.banija, rikla=^ !'™'amas-"
liKimo... • ar Kiek tureio Jue’oslavua. •. i_____• _ x____—— . ~ liūdno likimo... • ar kiek turėjo Jugoslavija. -. )en£rv;au dėtis “intema^

Lietuvių Tary-i Rugsėjo 6 d. W.Gomul-; Maskvos valdžia gerai žino, cionali^iiis” nap-al Mask- 
įja praeitą sa- ka viešai padarė išpažintį. į kad Lenkijos gyventojai ne- vos pageidavimą

Puikiai pasakyta. Bosto-

Kongreso komisija, be- 
šmą ir besi

mėtydama be atodairos įta
rimais, jau pasiekė vieno 
dalyko, — kai kurie atomi
niai mokslininkai pradeda 
šalintis nuo darbo valdžios 
atominiu tyrinėjimų labo-

ka paruošti Angliją pi įes vaitę lankėsi pas preziden- Jis nužemintai prisipažino atsisakė nuo savo šalies ne
kitą galimą priešą — So
vietų Sąjungą. Anglijos so
cialistinė valdžia, dėl savo 
pacifizmo, ilgai delsė apsi
ginklavimo reikalą. Bet,

pageidavimą.
Kada “kominformas” rei-

nacionaliniu komitetu. Pa- partijos nurodymų... W. 
ginklavimo reikalą. Bet, gal pranešimą iš Washing-, Gomulka viešai pritarė par- 
kaip konsen’atonus Cham- tono, Lietuvių delegecija tijos ir “kominformo” pa- 

prieš nacio-

no “Darbininkas savo pat-i ratorijose, nes jų garbė ir 
roną šventą Juozapą, jei geras vardas nėra saugus, 
toks pasirodytų to laikraš-| šnipu gaudytojai bet kada 
čio redakcijoj, tur but, iš- gali juos įtraukti Į savo 
yai’ytų lauk, kaipo žydpa- “tyrinėjimų” balą ir aptaš

kyti purvais.
Atrodo, kad kongreso ko-

berlain negalėjo nupirkti turėjo tikslą: 'skelbtai kovai
to, ™ įs ‘antibolševiko” “išdėstyti dabartinę Lietu- nalizmą ir prieš “buožiš- 

vos padėti bolševikų okupaci- ^,a?_ tendencijas komunis- 
joj ir reikalauti, kad Jungti- dnėse paitijose. Gomulka 
nės Amerikos Valstybės nebe- pasmerkė savo vienminčius 
darytų jokių nuolaidų Sovietu P1 ’Rąrė jų valymui ir par-
Rusijai lietuvių tautos sąskai- bjos eilių.
ton’’.

taikos
Hitlerio, taip ir socialistinė 
Anglijos valdžia negali nu
pirkti taikos iš bolševiko 
Stalino. Totalitarinė dikta
tūra, ruda ar raudona, siu-i 
mia pasaulį į karą ir dikta
torių agresijų negalima su-| 
laikyti pacifistiniais atsidū
sėjimais, bet tam reikia ar-; rikos užsienių politikoje 
motų. Tą suprato pagaliau! faktiškai yra palaidotas nuo 
ir Anglijos pacifistinė vai- to laiko, kada Amerika au
džia ir norėtųsi tikėti, kad i tiko pripažinti Sovietų Ru- 
ji gal ne per vėlai tą reika- sijos sieną Rytprūsių vidu- 
lą suprato. : ryje. Tiesa, Amerika nepri-

--------------- , pažino Lietuvos Rusijai,
“KETURIŲ DIDŽIŲJŲ” : bet Amerika nič nieko ir 

SOPULIAI nedaro, kad Lietuvos klau-
#--------- simą pakėlus ar bent primi-j

Didžiosios valstybės tęsia nūs jį pasauliui.-i-,. . i _   AjE 1 * nn i • m

Lietuvos klausimas Ame-i

laikį...
kia ne ką kitą, kaip reikalą- j Wallace ir Mendelis

Lenkijos valdžioj vra “pre- tU0S lsaVmus kntiska. naują komų mši ir iš tos i Tam ji neturi nei tinkamo 
zid»nta?" Boleslovas Re- r •"'.nOn. k-ą n?rs nauJ<».™?Hs k°™ų sėklų aparato, nei reikalingos tv-
rut; Hiiarv Mine, Jakob Maskva Parda™ėJ>ra° įdirbo ge-,los.

tiktai tokį

derybas Maskvoje. Praeitą 
savaitę Amerikos, Anglijos 
ir Francijos atstovai turėjo 
pasimatymą su V. Moloto
vu; jie išdėstė Rusijos už
sienių ministeriui savo skun 
dą, kad maršalas Sokolovs- 
kis Berlyne visai nesiskaito 
su maršalo Stalino paža
dais ir kelia visai naujus ir 
nepriimtinus reikalavimus. 
Vakarų atstovai prašė leisti 
jiems pasimatyti su Stalinu.

Molotovas jų išklausė, 
bet jokio atsakymo dėl jų 
nusiskundimų nedavė ir 
pridėjo, kad Stalinas jų ne
gali priimti, nes jis esąs 
kur tai išvažiavęs... 

Paryžiuje “keturi didieji”

Toki yra faktiška pade-i 
tis. Lietuvos likimas ištiko 
ir visą Rytų Europą. “Gera
širdė” Amerika, ieškodama 
darnaus pokarinio sugyve
nimo su Sovietų Rusija, į 
“užgerinimo” katilą suver
tė ne tik Lietuvą, bet ir ki
tas tautas, tiek savo sąjun-

fininkes Jugoslaviją, Len- 
iją ir Čechoslovakiją, tiek 

ir buvusių priešų tautas —

W. Gomulka pritarė mvo 
vienminčių “valymui”
Lenkijos komunistų par

tijos centro vadovybė, po 
išklausymo Gomulkos išpa-

. r__ _______ žinties, nutarė jį pašalinti
Vengriją, Bulgariją ir Ru- is partijos generalinio sek- 
muniją. Magaryčioms, kad! retoriaus vietos, bet paliko 
Stalinas butų sotus ir pa-i jį vice-premjero pareigose 
tenkintas, buvo pridėtos;ir paliko jį rninisteriu “dt- 

“ gautosioms sritims tvarky-

'^Gomuika, kaipo "ei,i- 
nes policijos \aldininkai njs»» ienkas> kiięS iš darbi- 
lenkų kilmes, kūne vado ninkų? skaudžiau už inte- 
vauja Lenkijos politinei po- lektualinius “intemaciona- 
hdjai n priklauso tiesiai i^tus” Mincus, Bermanus ir 
nuo Maskvos žvalgybos, o panašius atėjūnus atjautė 
ne nuo lenkų politinui le- Lenkijos paniekinimą ir jos 

- pavertimą į rusų išnaudoja-
t, . T . mą ir slegiamą koloniją.
Kaip Jugoslavijoj, taip ir jam lengviau buvo supras- 

Lenkijoj, Gomulkos mais-; ir Jugoslavijos diktato- 
tas nebuvo vieno paklydę- riaus Tito norą valdyti savo 
lio uzsiozia\ imas. Lenkijos kraštą be rusų kišimosi ir 
komunistuose partijos na- be llJSų nuolatinio “moky- 
nų daugumas pntaie Go- mo”. Užtat Gomulka grei- 

kas !S to, jei ru- čiau susirgo “nacionaliz- 
sų durtuvai remia kitokią liga> 0 šiandien, po
politiką išpažinties, jis pasidarė lyg
. Gomulkos maistas, kaip koki iškamšį vfsų šali 
ir Jugoslavijos diktatūros munistu vadams pasižiūrėti, 
nukrypimas nuo stalinizmo, kas gu jajs atsitiks, jei jie 
tun savo sakius naciona- (jqg keRj maištą prieš Mas

naują komų rūšį užaugino, 
—ar pagal plačiai žinomą 
ir daugumos biologų pripa
žintą Mendelio teoriją, ar... 
pagal Stalino ir politbiuro 
užgirtą biologinę teoriją?

Wallace ned vėjuodamas 
pasisakė prieš Stalino ir 
politbiuro biologinę teoriją.

Komų sėklų auginime 
H. Wallace nepritaria Sta
linui ir tą neslepia. Bet A- 
merikos užsienių politikoj 
H. VVallace pasirodo “kor- 
nų nepriaugęs” ir ima visus 
Stalino propagandos melus 
už gryną pinigą. Ne tik pats 
ima, bet ir kitus Stalino 
melais maitina.
Karas Dar “Ne Ui Kampo”

Amerikos kariuomenės
lizme ir valstiečiuose. kvos “internacionalizmą”, viršininkas Vokietijoj, ge- 

Nacionalizmas, prieš kurį Bet “nacionalizmas” yra nerolas Lucius D. Clay, ma
•viziri 11 L* V1OV1O 111 Ir

ių sc

Baltijos šalys, , Albanija, 
dalis Austrijos ir dalis Vo
kietijos.

Azijoje į tą patį užgerini-

kominformas” veda tokią tik viena Gomulkos maišto 
pasiutusią kovą, yra ne kas pusė. Kita yra “valstiečių 
kitas, kaip Rytų Europos klausimas”, kurs Lenkijoj 
lutų noras valdytis be Ma- dabar pasidarė dienos klau-

ti”. skvos įsakymų ir pagal sa- simas. Apie tai pakalbėsi-
vo išmanymą. Dargi komu- nie kitame straipsnyje.

W. Gomulkos maištas su- nistas, lenkas ar jugoslavis,1 L. D.

“Cinderella”
Amerikos spauda vėl kal

ba apie ‘‘Cinderella” arba 
lietuviškos pasakos pieme
naitę, kuri ištekėjo už “švie 
saus karalaičio”. Praeitą 
trečiadienį čecho angliaka
sio duktė iš Pennsylvanijos 
mainų Stephany Saja, ište
kėjo už amerikoniško tur
tuolio Francis Hitchcock. 
Visa spauda dėl to kelia 
triukšmą, kaip ir dėl Rocke- 
fellerio vedybų su “papras
ta” lietuvio imigranto duk
terimi.

Kad F. Hitchcock jau yra 
persiskyręs su dviem žmo
nomis, tai visai tvarkoje. 
Kad jis vedė abejotino le- 
gališkumo sąlygose, tai irgi 
tvarkoje. Bet kad turtingas 
žmogus vedė mainierio 
dukterį, _ štai kur di
džiulis įvykis, vertas daug 
rašalo ir dar daugiau po- 
pierio!

Kad nebūtų jokių abejo
nių dėl įvykio svarbumo, 
spauda praneša, jog naujo
ji cinderella” susituokimo

no, kad karas dar netyko 
žmonijos už artimiausio 
kampo. Generolas sako,
kad rusai vargu darys iš -______
Berlyno viso vokiško klau-!ceren,onU<»e buvo apsiren
gimo centrą... j gusi su kelnėmis...

Atrodytų, kad Berlynas! X D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

r 2siap:S Trcėks

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Detroito Naujienos
Musų Žinios darbe ir niekada neatsisako

Rugpiučio 29 d. susirin- prie to darbo prisidėti, 
kome keletas LSS 116-os Komisijos Narė 
kuopos narių pas draugus
Pilkas aptarti musų svar
biųjų reikalų.

Kadangi per vasaros kaiš
čius musų kuopos susirinki
mai nebuvo laikomi, tai vi
si reikalai susitrukdė. Bet

Philomena Wamer 

BROOKLYN, N. Y.

Iš LSS 19-os kuopos 
Susirinkimo

Įvykęs antrasis po vasa-
netYk karščiai k“°^
.le o n- k.t. skaudus .vy- P ^^P nJotaikojc.”
KiaL Po valdybos ir įvairių ko

misijų pranešimų, apie bė-, 
ganiuosius reikalus, susi- i

Liepos mėnesi numirė 
musų darbštus 116-os kuo
pos narys, Justinas Balčiu- rinkimas svarstė įvairius 
nas. Jis mirė dar jaunas, galimumus ir budus, kad 
vos pusamžis. Paliko dide- galimai didesni tremtinių 
liame nubudime savo myli- skaičių atsikvietus i USA. 
mą žmoną Juliją ir jaunu- Ypač dr. J. Jankausko 
tę, trylikos metų dukrelę, pastangomis, padedant dr.: 
Taipgi velionis paliko liu- J. Buivydui, pavyko išgauti 
dintj brolį Mykolą Balčiu- iš atatinkamų įstaigų 1600 
ną, kurs gyvena musų mies- darbo ir butų sutarčių, ku- i 
te, Aurora gatvėje. Myko-irios dabar pradedamos re-Į 
las irgi yra darbštus musų: alizuoti ir pradėti žygiai 
kuopos naiys ir veikėjas. : IRRC organizacijoje, sie- 

. . . . Jkiant galimai greičiau pa-
Mes visi kuopos nariai c|£iti šiems tremtiniams pa- 

labai apgadestavome drau-isiekti USA krantus, 
go Justine
reiškiame 
jautos 
broliui 
ge, 1
lėj. ___ _  __ _ ______

Kitas musų kuopos narys,; ^rbui bei butams yra pa
gaugas Jonas Keblaitis, | kankamas ir tas pats komi- 
jau kuns laikas sunkiai tetas įpareigotas toliau lu

PAKRAŠČIŲ SARGYBA GELBSTI NELAIMĖS IŠTIKTĄ

Prie Nevvioundlando pakraščių šiaurėje vienas orlaivis nukrito į jurą. Kiti or
laiviai pastebėjo nelaimę ir pranešė pakraščių sargybos gelbėjimo orlaiviui,

tas * W. 
nu

grimzdo į jurą. Dešinėj matyti paveissias leitenanto Gove juroje.

vimų, kad A. L. T. veikimą 
padarius gyvesnį ir naudin
gesnį.TA.....-S ..♦ •♦zavt.i,* toni

PHILADELPHIJOS LIE 
TUVIŲ ŽINIAI

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Lietuvių Raštas Trumanui
■ ■ ¥

September 16, 1948 settlement of Europe that
The Honorablę ’'v,,ui<l fail ",,/es'‘ore f>«"

dom and selt-government 
to eveiy nation that has 
been forcibly deprived of 
them by forte or the threat 
of ūse of force. This cer- 
tainly includes Lithuania 

We come to you first of and the other Baltic States, 
all to express our deep gra- A clear and specific state- 
titude and appreciation, in ment by you, Mr. President, 
the name of American eiti- to this effect vvould not 
zens of Lithuanian dės- only vvin for you the hearts 
cent, for your unceasing ef- of the citizens of Baltic 
foits to help the refugees origin, but vvould lift the 
living in the Displaced Per-' spirits of all oppressed na- 
sons camps in Europe by tions and thus immensely 
urging the Congress to en- strenghthen the forces of 

tact legislation" to admit liberty, justice and demo- 
them to this country. ' eracy throughout the world.

* x > v i j i Respectfully yoursThe plight of hundreds! 
o f thousands of those un- 
foitunate persons is eviden- 
ce of an indescribable ca- 
tastrophe that befell the 
countries h-om whieh they 
v. ere driven away, or had

ti airy S. Truman 
President of the 

States
Washington, D. C. 
Mr. President:

g'U“n“S p2St°’. to flee in order to escape
h- ! v *\ adja>0certain death or enslave-

* , . , ment. They lošt their homesŽukas Anupras su svirnu. I , n /L •and all their possessions.
sekmadieni, įugsėjo

serga. Velijame jam greit 
pasveikti ir vėl grįžti į mu
sų judėjimą.

pintis, kad jų skaičių dar 
žymiai pakėlus.

( griuvėsių į kurią nors kitą fafe profesorilK Vincas Kiė-
53 Svarbus bus Lietuvių vėjMkkegi^
Draugijų suvažiavimas To- £ į,P katvėkarį c
del tįsos <iaugj .p ; važiuoti į rytų pusę iki galo,

freedom has been de- 
stroyed in their native lands 

brutal totalitarian Po- 
vvhic-h has no respect 

human rights, nor mer- 
cy even for defenseless

Kaip Platinti “Ke- men, women and chiklren.
” Hundreds of thousands of

f Cit Į. I Lithuanians, Latvians and
Esame j^ę. kad

Pasitarimo metu nutarta; pįnkįte tame suvažiavimeUU1R.1LC Lame -u v ».mt . . . ’ raščio popiera, kuri prieš f , F J* A, C
turėti savoatetovuZfr nėuž- 0 iš ten l“*““ ren"ė« >“ karą kainavo anie $35 užan< ?,th.er Paris.ot .Sa'tuieti savo atstovus neuz samdytus busus. dabai. ?au iki:yri Un.on, and put into

bių. Sąžinė išmetinės, jei popieros" fondą,’ kaip tai da- of terror’ under S®™* ,’ule»turėjo sunkią operaciją. Da- , , x.
bar parvežtas i drg. Pilkų laiko padės to reikalauti 
namus, kur gydosi. Linkime! Padėti besimokančiai j^j
jam nugalėti ligą ir vėl vei- ?luomenel lemtyje 19 LSS, --------
kti musų tarpe. kuopa Brooklyne, nutarei §aipo, įr Kultūros Veikla

Kai rugpiučio 29 d. susi- suru°sti vakarą ir visą pel- Rugsėjo 2 vietos BALF 
rinkome pas drg. Pilkas, ną jai pašiurti. - - -- - -
tai teko pamatyti ir d. J. , Susirinkimas baigtas pa- 
Besaspari. Jis jau gana su- -Skynis 2o dol. tremtyje 
stiprėjęs ir jaučiasi neblo- esantiems tautiečiams pa-

BALTIMORE, MD. mes galėdami pagalbos ran- i0 kiti laikraščiai, 
kos neistiestume. _ Mes tik prašom savo 

Rengėjai, draugų skaitytojų platinti

takes more and more lives 
with eveiy passing day 
from among the remaining 
populations in the Baltic

gai, bet iki galutino pasvei 
kimo dar nepriėjo ir ligonis 
dar negali vaikščioti. Palin
kėjau jam sveikti ir stiprėti.

remti. J. P.

CHICAGO, ILL.

skyrius laikė savo susirinki 
mą, kuriame svarstė atei
ties veiklą. Tarp kitko bu
vo nutarta sukurti išvietin- je

LAWRENCE, MASS.
•Keleivį” tarp tų, kurie jo Srf,

• gi tų, kurie ^s’ , , ,We alreadv have on pre-dar neskaito 
ji perkasi pa agentus at-

Lithuanian American 
Council

L. šimutis, president,
Dr. P. Grigaitis, sec’y, 
Michael Vaidyla, Treas, 
J. J. Grigalus, vice-pres., 
Paul Dargis.

LIETUVIŲ DELEGACIJA 
PAS PREZIDENTĄ 

TRUMANĄ
Amerikos Lietuvių Tary

bos pastangomis buvo gau
ta audiencija pas preziden
tą Trumaną. Lietuvių dele
gaciją prezidentas priėmė 
ketvirtadienį prieš pietus. 
ALT vykdomasis Komitetas 
nuvyko į Washingtoną die
ną anksčiau ir turėjo pasi
matymą su demokratų par
tijos nacionalinio komiteto 
viršininkais. Taip šito pasi
kalbėjimo, taip audiencijos 
Baltajame Name tikslas bu
vo išdėstyti dabartinę Lie- 

resn tuvos padėti bolševikų oku
pacijoje ir reikalauti, kad 
Jungtinės Valstybės nebe
darytų jokių nuolaidų So
vietų Rusijai lietuvių tau
tos sąkaiton.

ALT Sekretoriatas.

Atitaisymas Klaidos , .- . . „
Praeita savaite '‘Keleivy- <k,'::,:s. P™“™
•’ per ‘ korektūros klaida J! v:slems metams

ar kai- 
eskaito

■nas. mokytojas Bronius Mo- rugpiučio 31 d. Ji mirė po ^Į^kafuU PadarvHt 
Igos ir sunkios ligos. ;ai per kokias tris-keturias

vious occasions appealed to 
-the Government of the 
United States, asking it to 
ūse all possible means to 
stop this wanton destruc- 
tion of innocent nations, 
this horrible crime of geno
cide. Now, as the General 
Assembly of the United 
Nations is about to m 
Paris, we respectfully sub-

ANGLUOS LIETUVIŲ 
ŽINIAI

Kaip atsiusti pinigas už 
“Keleivį.”

Iš Anglijos dažnai gau
nam laiškų su nusiskundi
mais, kad daug lietuvių te
nai norėtų užsisakyti ‘ Ke
leivį,” bet nežino kaip pri
kąsti < pinigus Amerikon, 
nes per pašt^ iš Arfglijįoš

ALT Draugijų Suvažia
vimas____  delis, Tėra Matuliauskienė ilgos ir sunkios ligos.

ouvo paoKii-sryi. oirzeuo Amerikos Lietuvių Tary- j ir E^ibja į^di - Už klaida labai atJnra ^.^5.'Tuomet'pariuljklt
,1. likusi iš surengtu pietų b? >?,a Amerikos lietu-;““® IRo”1‘et" į?eig1;™'; ««"«• _Keb_Kedakc,;a. ;am k.,(| užsirdjvtų ..Ke,ei. 
pelną. Komisija plačiau pa- v'.1 ikPrtar>': l emiama orga-; Adv Leonas atvyko is v o AMERIKOS v!" visiems “etams.
pasakojo, kaip jai .sekėsi i met“J o mikvtSiŽ. Me'deiS ^LIR-kiv“ I .JV?lsti^“Ke-

leivis kamuoja 53.00 me-

Musų pasitarimo tikslas 
buvo paskirstyti birželio 20

pietųs rengti, kaip draugai
jai padėjo ir tikietus piatin-} vi^io darbas, kol musų sė
ti ir pačius pietus suruošti, noji tevjne Lietuva \el ous 
Ji reiškė padėkos visiems ^aisxa 11 kol Lietuvos zmo-

Amerikos pilietis, atvyko iš Pa- tams, c Kanadoj, Pietii A- 
merikoj ir Europoj — $3.50

atsilankiusiems, visiems 'ki"a v̂  ̂ "ant “Keleivi”, visa-
dėjusiems rengti pietus iriFJJlfs,linktl ' Muzikos mokytoja, Lelija- vitkas B K"*"''” ““ reik)a alsk,al
laikrnsr-inms uz nno-nrsim- ‘dU Vdluzią. _ , . . _ J ansk-r

tik prieš porą mėnesių. 
Garbė jiems kad nesibijo

Vailionytė Marijona, 
Hunu km.. Veisėju vai.

laikraščiams 
mą
skirinini
viams paremti, tai tam l«i-|^t,’joJel(,al!bu"kneremtu Fė'tu Klube,“53»''Washi"ng-į«u’kil'?sius * Ve, 
kalui ir buvo paskirtas vi-|™r..J«s_ ton Blvd. ‘Dainos žiedai” v>»">*uskaitė Ai

ingos i'a reikia aiškiai parašyti 
naujo skaitytojo vardą ir 

numeri ir 
miestą ir val-

irženų. sti.ią.
Anelė iš Gu- Taigi laukiam draugų ii

ukrasciams uz pagurini-,;Bakerckienė. pradės mokv-ap?jr' " u
lą. Kadang,.pietus buvo' U-%nka.mXs i« “Dainos žiedus” spalio! v,tk“s Karoh<'. tren,,:"vs
kinami įsvietintiems lieto-8?™*' “ '16 d u valanda ryte', At- pl'aao ,r ,lrm" ”atve' ml

sas nuo tų pietų likęs ,»l- Naudus lietuviai patilo- ton bivu. .lUtoto z-w<tm Vilkaviškio ap. .Jaugiu talkos
na* tai visada atsimena, kad tai namo^ in-augijo.s ma Vyšniauskaitė Jonas ir Jur- “Kel.” Adbendras darbas, koks vra j zameeni skyrius. Tie maža- i vvsnui.skaite jonas

Drg. Pilkai buvo papra- į dirbamas per, Amerikos 
syti, kad jie iš to likusio; Lietuvių Tarybą, turi būti 
pelno sudarytų maisto pa-; nuolat remiamas visų lietu-
kietus ir, pagal turimus ad
resus, juos pasiųstų musų 
vargstantiems tautiečiams

mečiai puikiai pasirodė sa
vo dainomis, žaidimais ir 
šokiais keliuose parengi
muose, ir labai gražiai atsi
žymėjo šių metų gegužės 
mėnesį Annapolvje, lan
kant Lietuvišką Ąžuolą, ku

vių.
Rugsėjo 26 d. Lietuvių 

i Auditorijoj Chicagoj įvyks
Europoje, Drg. Pilkai apsi- A. Lietuvių Tarybos drau- . 
ėmė tą padaryti. Draugai gijų atstovų suvažiavimas | dalyvavo Maiylando gu- 
Stepanija ir Justinas Pilkai iš Chicagos miesto ir jo! bematorius Wm. Preston
daug jau yra dirbę šalpos i apielinkių. Ta proga lietu 

viškos organizacijos rengia
si savo aukomis paremti A.WORCESTER, MASS.

CBESTNETS
CANTEEN

Lane, Jr., Lietuvos atsto
vas, p. Povilas Žadeikis ir 
didelis būrys lankytoju J

mit to you, Mr. President,'negalima pinigu užsienin
that the delegation of this; išsiųsti.
country be instrueted to i Mes turim informacijų,
urge the United Nations to kad pinigams išsiųsti Ang- 
appoint a special Commit-i lijoj reikia turėti leidimą iš 
tee to investigate conditionsitam tikros įstaigos. Gavus 
in the Baltic States and to: leidimą, pinigus siųsti per 
take measures to protect banką. Bet kas turi Angli- 
their inhabitants. This is jos banke sąskaitą, tam 
the least that should be pats bankas gaunąs tokį 
done by civilized humanity leidimą. Taigi patariam An- 
at the present time. glijos lietuviams, kurie nori

The United States has “Keleivį,” kreip-
Administracija.! never recognized the for- ^,SJ _ rl nors banką 

cible incorporation of Lith-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusija* Diktatorium

VIETA MALONI IR MLTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Uftaadiių
čia gaaaaaa ir MKsWvisM 

pavieniais numeriais 
90 MILLBURY STREET

Lietuvių Tarybos veikimą. Berniukai lietuviškai drobi- 
Tai yra geriausia proga tą rriuoti, mergaitės tautiškuo- 
padaryti. Pageidaujama su- ?e rūbuose, rūtoms apsikai- 
kelti daugiau aukų ir suįdo- .sav2 tląįnoiMis visus pui- 
mauti žmones A. Lietuvių kiai sužavėjo
Tarybos darbais.

Draugijų suvažiavime da
lyvaus ir A. Lietuvių Tary
bos vadovai, kurie duos 
išsamius paaiškinimus apie

Patartina šios kolonijos 
tėvams paraginti mažame
čius prisidėti prie “Dainos 
Žiedų” minėtame susirinki-į 
me, kur bus proga bemiu

A. L. T. veikimą ir kas jai kams ir mergaitėms mokin- 
pavyko jau padaryti. Drau- į muzikos, dainavimo ir 
gijų atstovai turės progos; šokimo.
iš savo pusės patiekti viso- “Uz mokytą—du nemo
kių sumanymų ir pageida-, kytu”. Saulius.

Tokia brošiūrą yra paraks J. W,pauskaa. kur,s pa- 
i,sta ŠtaHna nuo jo kūdikystės. <",a nusv,estas v.sa,
Rurijos ,lik«t»ri»w g."-—i k“’»
bankas ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne pras.nranyma, 
ar Šmeižtai, bet istoriniai lakta,, su datą. ,vet„ ,r var. 
du nurodymai*-

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėm ėsti vėžys- šiomis dienomis buvo pasklidus, z.ma, 
k^ jt jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ima jo vietą, kai giltinė ji nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais. 32 Puš
kinai grvnu faktu, kaina tik 25 cent. Gaunama “ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadway, South Bo.ton 27, Maaa.

uania, Latvia and Estonia 
into the Soviet Union, and 
tve are gratified to note 
that this Government, un- 
der your direction, štili ac- 
cords full diplomatic privi- 
leges to their legitimate re- 
presentatives in this coun
try. Wc know from your 
own words, spoken to our 
delegation on October 29, 
1946, that this attitude of 
the United States Govem- 

į ment will not change, be- 
cause it is based on ideas 
and moral principles flow- 
ing from the innermost con- 
vietions of the people of 
this gieat democracy. Yet, 
as the momentuous is^ues 
of the post-war world are 
taking shape, we consider 
that the time haa come for 
the United States to an-

Prašymus pinigams siųsti 
dažnai reikia motivuoti. 
“Keleiviui” užsisakyti moti- 
yas gali būti toks:” Angli
joj nėra lietuviškos spau
do-5, o anglų kalba leidžia
mų laikraščių aš da nesu
prantu, todėl noriu išsirašy
ti iš Amerikos ‘Keleivį’.”

Nėra abejonės, kad šitaip 
motivuotas prašymas bus 
patenkintas.

“Keleivis” Anglijon me
tams kainuoja 53.50 Ameri
kos pinigais. Adresuot taip: 
Keleivis, 636 Broadway. 
South Boston 27, Mass.

(40)

VIRĖJA.
Knyga valgiam* gaminti
“Keleivio” knygyne gali

ma gauti knvgą apie vilgių 
gaminimą. Ji vadinasi “Vi
rėja,” 224 puslapiai, apda- 

nounce that it wiJI not ag-ii'Vta drūtais popieros virše- 
ree to any general peace kais, kaina 51.00.



A

Musu žemės amžius
SO. BOSTON

Rugsėjo 22 d., 1918

NYKŠTUKAS ĮTARTAS PLĖŠIKAVIMEDėl “B. L.” bešališkumo 
mes turime rimtų abejonių. 
Tos abejonės yra bendro 
pobūdžio. Jei kas sakosi

n e ja 
pa
kamuolys yra ne daugiau, karna uraniumo ir toriumo 
kaip dve 'ų hilionu metų j metalai, kury? turi keistą 

Tiktai tiek. Taip “radioaktyvinę” ypatybę.amžiaus!
sako moderniškas geologi

nes mokslas.
Bet kaip mokslininkai 

apskaičiavo žemės amžių?
Į tą klausimą geologai duo
da gana painų atsakymą.
-Jie sako, yra du budu že
mės amžių apskaičiuoti: 
vienas būdas yra pagal 

1 vandenyn u o s e randamą 
druskos kieki, o kitas būdas 
via pagal kalnuose užtinka
mą švino kieki.

Žemės amžių mokslinin
kai apskaičiuoia nuo to 
laiko, kada žemės pavir
šius pradėjo atvėsti. Kadai
se žemė buvo labai karšta, 
ištirpusių mineralų ir viso
kių dujų kamuolys. Toki 
žemė buvo pradžioje. kada 
ji ką tik buvo atskilusi nuo 
saulės. Bet ilgainiui erdvė
je žemė pradėjo atvėsti, jos 
paviršiuje susidarė kieta 
pluta. kuri. traukdamosi, 
suspaudė žemės gelmėse
esančią ištirpusi?. . kaštą mfe kamuolj. Ir hai ką ro- 
masę. Žemes plutai kiete-

Tų metalų atomai irsta ir 
uraniumo bei toriumo meta
lai keičiasi, iie virsta kito
kiomis medžiagomis. Ilgai
niui uraniumo ir toriumo 
metalai žemėje pavirsta Į 
šviną. Uraniumo ir toriumo 
metalų radioaktyvinis vei
kimas yra labai pastovus ir 
dabartiniu laiku .iis yra iš
matuojamas su taip vadi

arba su veidmainiu. Neiš
manėlis tikrai gali buti “be
šališkas”, nes jis nepajėgia 
rasirinkti vieną ar kitą “Ša
liškumą”, o veidmainiai 
dažnai mėgsta “bešališku
mu” neišmanėlius vilioti.

Yra žmonių, kurie iš viso 
politika nesiįdomauja. To
kie gali buti “bešališki”.; 
Bet politinio laikraščio re
daktoriai negali sakyti, kad 
jiems politika “nempi’

namu Gefeerio skaitliuku. Priešingai. .iie patys sakosi.
Geologai sako, kad žinant; 
radioaktyvini uraniumo ar 
toriumo veikimą ir žinant, 
kiek kurioje vietoje vra

kad jie “kur reikia pagina 
ir kur reikia papeikia”. Įdo
mu. iš kokiu “bešališkumo” 
aukštybių “B. L.” rašytojai

Chicagos policija suėmė nykštuką Floyd Conner, 
mažiuko ūgio 21 metu vyruką, kurs kaltinamas už
puolęs du pakeleivius/ Sako, nykštukas peišovė vie

švino, galima tiksliai paša-: peikia ii giria ? Ar tik 
kvti, per kiek metu tas švi-; nėra saip kad socialiste 

• • - • ‘ papeikia «

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas, labas, tėve! Kur 
taip plačiai žergi?

—Reikia žergti, Maike. 
ba turiu apeiti daug stubų.

—Ar jieškai naujo “bur- 
do”?

—Ne, vaike, čia yra kita 
rokunda. Gazietose buvo 
rašyta, kad šventas tėvas 
patrotijo labai daug pinigu 
ką buvo padėti Į bedieviš
kus bankus. Taigi musu 
fcčeslyvos Smerties Susaidė 
pastanaviio eiti per visas 
stubas ir kolektuoti pinigus, 
kad ta trotką popiežiui su- 
grąžinti. Juk jis biednas. 
tai reikia pasigailėti.

—Žinai ką. tėve? Eik at 
gal ii' pasakyk tai savo “su 
saidei”, kad ji nejuokintų 
svieto.

—O kas čia do Dcr juo
kai, Maike? Juk šventą tė
vą reikia šelpti.

—Kaipgi ne juokai, tė
ve? Ubagai nori šelpti mi- 
lionierių!

—Ar tai tu rokuoii. kad 
šventas tėvas yra milionie-

dvasiatas tėvas gyventų 
šventa, ar ką?

Dorai pragyventi, tėve, 
milionų. D arbo

žmogus dažnai neuždirba 
tūkstančio dolerių per me
tus. o turi su šeimvna gy 
venti ir da kunigą užlaikyti. 
Kodėl popiežiui reikia mi
lionų? Juk jis Kristaus Įpė
dinis. o Kristus milionų ne-i 
rinko.

—Šiandien. Maike, žmo
gus negali taip gyventi,! 
kaip Kristus gyveno.

nereikia

rius?

rius!
-Žinoma, kad milionie-

ną iflinois Universiteto studentą, kurs dabar ligoni
nėj, ir su plaktuku sunkiai sužeidė Mrs. Stephenson, 
kurios paveikslas matyti dešinėj.pnesi 

O dėl
i svieto akių jie tą viską daro 

“bešališkai”...

nas atsirado, arba kiek lai- n.e . paperia , o-jų 
ar toriu- ™nKus „ “paginako ėmė uraniumo 

mo metalams pavirsti 
no metalą!

Švinas galėjo rastis 
mėje tiktai po to, kai 
mės paviršius jau buvo

ze-
že-
su-

Ar Britanijos pažangieji 
lietuviai suburs kokią nors 
organizaciją, mes nežino-

MARGU MYNAl!

kietėjęs, nes kol žemė tebe- me. Bet jei jie tą padarytų, 
buvo skysta, tai ir susidaręs mes juos širdingai pasvei- 
?vinas išsiskaidė po visą že- kintume.

, . ± , . - . , .. do švino kiekis apie žemėsįant ir traukiantis karsta amįj«. 
žemės “širdis” kartkartėmis Ka*įIijos uolosc (Suomi-
piasiveizda\o pio kietą joj, 5UVO atrasta, kad ten 
plutą ji satfo jaunose d.eno-^samas švinas ,ėjo #usi. 
se musą žeme pergyveno darvtj tiktai „į,. vįena hi. 
galybę žemes drebėjimų. H • j,. s50 mHiH met ,

Matavimas švino kiekio ir 
radioaktyvinio uraniumokių sukrėtimų, kurių pa

sekmėje žemė įgavo savo veikimo Black Hills kal. 
šiandieninę išvaizdą Ta nuo?e So. Dakoto;. rodo, 
žemes išvaizda ir dabar kei- kad ten švinui susidaryti 
ciasi. Ją keičia oi o permai- reikėjo vieno biliono ir 460

Laiškas iš Lietuvos
“Jei taip ilgai gerai mes 

gyvensime, tai mes greit va
žiuosime pas Petrauskius
gyventi*’.

Drg. Mečyslovas Shlickis 
iš Henderson v i 11 e, Pa., 
mums prisiuntė laiškuti iš 
Lietuvos nuo savo giminių, 
kuriame šitaip rašo:

r.os, vanduo 
karštų žemės i 
mas.

Atrodo, kad

ir suspaustų, 
elmių veiki-

labai sunku
—Kodėl ne? štai. nese-i butu nustatvti žemės amžių, s;,

r _ T •

nai mirė indų tautos vadas.
Mahatma Gandbi. Indams 
'is buvo tas Dats, kas kata
likams popiežius. O ar tė-i dos. ir buti nebegali 
vas žinai, kaiu tas Mahat-i mokslininkai sako. 
ma gvvendavo? Balta marš 
ka apsisupdavo.
melždavo, ir gyvendavo.
Nereikėjo jam nei šilkai?
•’šmuštų sostu, nei auksuotų 
nnnų, nei ginkluotos gvar
dijos prie dumi. Kodėl po-
piezius negalėtų taip gy 

j venti?
—Veidiminut. Maike. 

perdaug užsiouoli ant 
iežiaus milionų. Bet

—Ale gazietos rašo. kad 
parmazonai jį apsuko.

—Tokioms oasakoms ne
tikėk. tėve. Jokie farmazo- 
nai jo neapsuko nes su įl;ckul;a,,iio<!ę. 
/armėnais jis neturi jokių j ;
reikalų. Pagaliau, tokių pa
darų ir nėra, kaip farmazo- 
nai.

-Tai kaipgi čia dabar 
išeina, Maike? Gazietos ra
šo, kad popiežių apvogė, o 
tu sakai, kad ne...

—Ne. tėve, jo niekas ne- ( 
apvogė. Tiesa, jis prakišo; ‘ 
apie $62,000,000 spekulia-' p”” 
ciiosc. bet ne vagys čia 
kalti.

—Tai kas kaltas?
—Kaltas jis pats. tėve.

Kaltas jo godumas. Jis nori 
vis daugiau ir daugiau tur
tų. Tuo tikslu iis leidosi i
soekulianjas Prvcio j v o 
Rumunijos, Vengrijos, Aus
trijos ir kitų katalir isku sa
lių paskolos bonų. kada jie 
buvo jau pusėtinai nukritę. 
Tikėjosi, kad tie popieriai 
j akils ir jis gražiai uždirbs. 
Apsiriko. Vietoj uždirbti, 
prakišo milionus. Tie pini
gai buvo surinkti iš betur
čių darbininkų ir našlių. 
Rinkdami tuos pinigus, ku
nigai aiškino parapijonims.

Krylovo Žąsys Wash- 
ingtone

Amerikoje veikia “Revo
liucijos Dukterų" draugi ia.

Gvinėjos Įlanką, vakarinės 
Afrikos pakraščiuo~e.

Prof. Piccard turi pasidir
bęs gelmėms tyrinėti po-

kuri jungia tiktai tokias vandeninį balioną, su ku- 
“mėlvno kraujo” amerikon- riuo jis gali nusileisti į jurų 
kas, kurios gali įrodyti, kad gilumą 2 su puse mylias, 
jų bočiai, vienu ar kitu bu- Tas jo balionas sveria 40 
du, dalyvavo Amerikos re- tonų.
voliucijoj. Tai yra garsio

sios Krylovo žąselės, kurių .. v
bočiai kadaise išgelbėjo y>aiįonas plaukja Į Afriką. 
Romą nuo bai barų... nuvyks i Afrikos pakraš-

Revoliucijos Dukterys lai- čius, profesorius Piccard 
ko Wasbingtone, D. C., leisis į juių dugną. Kol kas

Mielas Mečislovai,
Ačiū Dievui sulaukėme 

mes pavasario, pradeda vi-

gražią salę, 
“Constitution

vadin amą 
Hali”. Toje

Kaip tik laivas “Scaldis”, 
su kuriuo profesorius ir jo

niekam dar nepasisekė nu
sileisti į jurų gelmes ir jei

salėje “dukterys” prisilaiko profesoriui Piccard’ui tas 
rasiu segregacijos princi- pasiseks, tai jis bus pirmasmilionų metų. Panašiai ir 

kitose vietose, kur užtinka
mas švinas, matavimas ro- _ _ ______ __z_____ _ w t ___
do, kad kietas žemės pavir- si medeliai atgyti. Paukšte- sėdėti kaitų su baltais žmo- paslaptis ir galės pargaben-

po: — jei tu juodas ar tam- žmogus, kurs savo 
sus. tau toje salėje nevalia galės stebėti jurų

akimis
gilumų

O liai savn _x._______neims. ti i nurvt 1-uiiVnnrndėin 
gražiais balsais

čiulbėti___
ir garbina

moderniškas pasaulio Kūrėją. Spindi 
apskai- šviesi saulutė, net žarsto 
amželi savo spinduliais mus pavar-

via zlnunrmii
irxz liaučiaunes žemes paviršius tiek 

daug kaitų yra keitęsis, jog
•’ Z”; Pėologijos mokslas 

Bet eiuoja musų žemės

bilionu metų. 
Tokiu budu

1»%. r\aip

“Duktervs” sale • * 
ja, bet iš«uomoja

kadi
druska ir švinas gana tiks-

ožką pa-lliai parodo musą žemės am- Į kelinę po erdvę, 
..i,. ,mklme on,?ką. m.es. aĮ)i^%avo Jį

Vandenynuose vanduo, dama amžiną keli* 
' yra sūrūs, jame vanduo turi savo motiną saulę.
i iki 3 nuošimčių druskos. Jei! --------------

iš visų vandenynų druską!
j surinkti į vieną vietą, tai' 

rr-.igautųsi milžiniškas druskos!
'gabalas, 180 mylių ilgumo.

u

po-

išnuomo
ja kaitų 

principu’
Dabartiniu laiku visa 

Belgija ir net visa Europa
z.emes amz.eu — . r— p - dideliu SUSI d ėmė j L

nuo to laiko, kada ii atskilo .susius lietuvius. Man labai Rusėjo 1-j d. Revoliucijos mu kalba apie profesoriaus 
’- ■ - • •’ . v - • - • niik-fpeva ’ «.!> .snnnmavn Piccardo bandvma. Prieš

su segregacijos

nuo saulės ir Dukterys” salę išnuomavo 
/ Amerikos mokslo platinimo 

draugijai. Ta draugija su- 
į salę aukštą ponybę 

iš viso Washingtono ir kar
tu pakvietė diplomatus. 

Diplomatų yra visokių.
yra baltų, geltonų, juodų, 
tamsių ir rudų. Abisinijos 

ambasadorius 
yra juodas, nes ir visi Abi
sinijos žmonės via tokie. 
Taigi, tas juodas diplomą

Kiomu. kad uz jurų manų, 
už -vandenėlių galime pasi 

ir darv- kalbėti nors porą žodelių. , .
Š-lienė iš K-os dar gyva, bet !\viete 
oasenusi, o sūnūs ir vyras 
mirę, o duktė ištekėjusi gy
vena ten pat. O kai klausėt 
apie siuntini, tai ką galit, 
tą pasiuskit, tik siųskit neį- ..
vertintą siuntinį, kad aš ga- Etiopijos 
lėčiau už ji užmokėti. Ir aš 
savo sunui nusiunčiau siun
tinį Velykoms į kariuome
nę. kuris gyvena Rusijoj. 
Sevastopolio mieste. O ant
ras mano sūnūs yra vedęs, 
gyvena su savo šeima, turi

pradėjo savo 
sukria

apie 
. S-s.

Prašo Nemokyti

karą tas pats profesorius 
pagarsėjo tuo, kad jis iški
lo į aukštybes su balionu ir 
pasiekė rekordinio aukščio 
stratosferoje.

New Yorko Jubilėjus
Šiais 1948 metais New 

5 orko. miestas švenčia savo 
50 metų sukaktuves, arba 

penkių

Britanijos Lietuvis" įdė- 
ino straip- 
patarimais

. ISO mylių platumo ir tiek j°Jlgą. M, Bajorino straip 
. j pat aukštumo. Druskapat* pripažinai, kad jo mi- ““//‘'“‘"'''j xan'lionsi iau nrapuolė. Talei, Ž/s,a^°

valuk to aš ir norėjau pa‘ i žemes: upių varduoją įs- 
. , plovė iš žemės paviršiaus ir 

.h11'i sunešė į vandenvnus. Da-
rinkti jam auku.

—Nebijok, tėve. Tie
lionai. ka žlugo popiežiau--!

buvo tiktai i 
jo putu delelė. Jo lo

biu da nenupirktų nei vie
■ nas Amerikos milionierius
i Be to, pasauk* yra anie 330 
milionų kataliku, iš kurių

■ kunigai amžinai renka po
piežiui pinigus. Jei kožnas 
katalikas
ri per metus, ir tai butų jau

Į 330 milionų dolerių suma.
parapijonys sudeda 

i daug daugiau “ant Dievo 
garbės.” Kai kuriems jų 
parapija kainuoja po $50 
per metus. Žinoma, ne visus

! pinigus gauna popiežiaus 
i iždas. Dalį jų pravalgo ku- 

- nigai, vyskupai, kardinolai

baltiniu laiku visos pasau
lio upės suneša kasmet į 
vandenyną apie 400 milio- 

'• nų tbnų druskos. Tiek drus
kos upės išplauna iš žemės 
per metus laiko ir nuneša į 
vandenynus.

....... ............. Žinant kiek druskos yra
duotu tiktai dole- vandenynuose ir kiek dius- 

kos kasmet upės nuneša į 
vandenynus, galima maž
daug apskaičiuoti, per kiek 
metų upės turėjo “dirbti”, 
kol sunešė vandenynuose 
esamą druska.

Tas apskaičiavimas nėra 
toks lengvas, kaip atrodo. 
Mat žemės paviršius keitėsi 
ir kadaise žemė buvo daug

“ ’ w r " v i . i 11

ir iu tarnai. Bet lieka ir po- lygesne, negu dabar. Todėl b,
pieziui. Jis galėtų šiandien 
išdalyti visus savo turtus 
pavargėliams, bet po metų 
ir vėl butų milionierius.

—Na, jeigu taip, Maike. 
tai jau aš neisiu rinkti au
kų. Ale atsimink, jeigu aš 
per tai sugriešysiu, tai tu 
busi kaltas.

—Nebijok, tėve, nuodė
mės dėl to nebus. Nuodėmė

kad jų aukos eis “Dievui galėtų buti tik tuomet, jeigu 
ant garbės,” o ištikrųjų jos tėvas rinktum centus iš

sni su visokiais 
“Keleiviui”.

“B. L.“ pirmiausiai pata
ria mums suprasti, kad Bri
tanijos lietuviai yra pakan
kamai subrendę ir pajėgia 
susitvarkvti be “K.” pamo
ką

“B. L.” toliau pripaž’sta, 
kad jis tikrai rašė, jog Ang
lijos Darbo Partijos 
ma politika iki šiol mažai 
gero kra-'tui atnešė”. Bet tą 
pripažinęs “B. I.” tuoj 
sigina turįs bet kokį politi
nį veidą. Girdi, jis “visada 
bešališkai paduoda žinias, 
kur reikia pagiria ir kur rei
kia papeikia”.

Baigdamas “B. D.” karš
tai pasisako prieš Britani
jos pažangiųjų lietuvių su 
siburimą į kokią nors sočia 
listišką organizaciją.

Pastaboje prie to straips
nio “B. L.” redakcija įna
šo mus supažindinti “Ke-

tris vaikus 
ba žemę. 
amžiaus. 

Jei

sujungimą penkių miesto 
tas atėjo į konstitucijos sa- — Manhattan, Bronx,
lę, pažiurėjo į savo pakvie- ^’ooklyn, Queens ir Rich- 
timą ir nuėjo sėstis tarpe 1Y}ond — į vieną “Dijdįjį 
diplomatų. Bet atėjo salės ^ew orką”.

ir netoli S-s dir- ^ai 'J J! papiase eiti, kur . Ta proga New Yorko 
Jis yra 28 metų -]° raf€S žmones sėdi . Di- miestas padarė didelę paro-

plomatas } asiėmė kepurę ii dą, o iš tos parodos sužino-
ilgai gerai mes 
tai mes greit 

važiuosime pas Petrauskius 
gyventi. Aš dabar sunkiai 

už- dirbu, kaip koks vvras: vis

T gyvensime,

ką pradedu dirbti, 
niaunu ir kapoiu.

dZ-SjJd* -maŽLaU leivio” 'kaitvtojte su Ši; 
druskos gabendavo į vande- mfe mįntimįs"1
nynus, negu dabar. Taip 
pat keitėsi ir vandenynai. 
Kilant žemės paviršiui kai 
kurie vandenvnai buvo at
skirti nuo didžiųjų vande
nų ir su laiku vilto balomis 
ar pelkėmis ir visai " 
vo, palikdami savo buvu
siame dugne driskos sluok
snius. Bet nežiūrint viso 
painumo, mokslininkai skai 
to, kad didieji žemės v«n-

Musų atsakymas “B. I 
tuviui" gali buti trumpa,

išėjo namo.
Apie tą įvykį greit suži

nojo salės samdytojai. Jie 
kvietė svečią ateiti, o salės 
išnuomotojai jų pakviestą 

Kilo ma- 
Ahisini-

malkas ?ved«, '"■Moja'*-

me, kad jau ir prieš 50 me
tų New Yorkas buvo vienas 
is svarbiausių Amerikos 
miestų.

New Yorkas yra vartai į 
Ameriką, per New Yorko

es T355 £Kanožiuką*- ^bisini- uostą yra atvykę j Ameriką 
įeit turėsiu sodinti. Tik ;,os d,P*!)rnatui buvo pasiųs- 20,515,089 ateiviai. Pačia-

bulves

r žiaugiuosi. kad prasideda 
gamtinis grožis ir dėkoju 
Aukščiausiam už sveikatą...

Onutė.

TIKRAI ĮDOMUS VAGIS

Neseniai Miuncheno (Vo
kietijoj) kriminalinė polici-

tas atsiprašymo laiškas ir 
buvo paaiškinta, kad 

revoliucijos’’ žąselės šitą
“segregacijos principą" tai
ko tiktai Amerikos pilie
čiams, o ne svetimtaučiams.
“Dukterys” aiškinasi, 
jos nieko nežino apie

Abisinijos ambasada įtei- ke

me New Yorke gyvena virš 
penkių milionų žmonių, ku
rie vra ateiviai ar ateivių 
vaikai. Iš to skaičiaus 
2,138.657 yra gimę užsie
niuose. Dar ir dabar virš

kad dvejų milionų nevvvorkie-
tą į- cių skaito laikraščius sveti

momis kalbomis. New Yor- 
iseina 244 laikraščiai 

svetimomis kalbomis. Jie 
«29 kalbomis.

ja sugavo vagišių, kurio bu- kė protestą dėl Abisinijos 
te rado visokių gerybių — atstovo garbės įžeidimo, i spausdinami 
valgomųjų dalykų cigare- Valstybės departamentas. New Yorko mfesto’'majoras 

Je :cių. laikrodžių, visokių auk- be abejo, atsiprasys. Bet vra \Villiam O'nv-vm- TU 
sinių. sidabrinių papuošalų “segregacijos” faktas lieka ....

Mes džiaugiamės Britanijos lt- Tai paprastas dalykas, ir toliau lioflll-ir, L-Ol-tn l-’jrl/-, i,, in r, 1. -T P 5 trylietuvių subrendimu ir pa 
jėguir.u ir visai neturim' 

,.tfgai a- j jok io noro juos mokyti 
idėtiBet “Keleivyje” 

niai buvo 
lietuviu
L.” malonė* nepvkti,

. bet kartu rado ir jo buchal- Jei toks “įžeidimas” bu- 
teriią. Vagišiaus, matyti, tų buvęs padarytas tamsios 
In ta labai tvarkingo vyro, 

iis vedė
odos Amerikos piliečiui, tai 
tas visai nebūtų nė Įžeidi-

yra gimęs Airijoje, o jo 
pirmtakunas, majoras F. 
LaGuaidia buvo ateivių ita
lų vaikas.

t__  raįj-: todėl ledžisteryj
i pačiu Britanijos sąskaitą, kurioj pažymėda- mas, bet tiktai kasdieninis Pavergęs Lietuvą priešas 
araėyti ir gal “i;, Jr to pjvo- įvykis “Konstitucijos salė- ncsi,ailj ni(. . . ......

pat kiek kuri 
kaštavo — 

Teismas 
pa-

taip

I Juru Gelmes
Belgų profesorius Augusi 

kny- Piccard praeitą savaitę iš 
vyko iš Antverpeno uosto i

nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 

'. vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?• t

1
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|—V • \ 7 *• O •* •! pabėgti, todėl režimas sto-!
r ramonė ir V ergųa Rusijoj “

—-----------  los prie Kolymos upės \r
Sovietų Rusijoj ne ma- Krasnojarski, Juž-Sibirski prie Jenisiejaus žiočių pasi- 

Žiau, kaip 14 milionų žmo- —anglies, geležies, lengvų- žymi kalinių aukštu mirtin- 
nių dirba prievartos darbų jų metalų kasyklos; fabri- gurnu, siekiančiu 307< per 
stovyklose, kaip vergai, kų ir barakų statyba; teks- metus.
Vergai dirba pramonėj, tilės pramonė ir kailiadir- 3. Stalingorskio moterų; 
žvejyboj, prie kėlių tiesi- bystė; spirito valyklos; ak- stovykla, pagarsėjusi dėl, 
mo, miškuose, kasyklose, mens laužyklos ir plytinės; prastų gyvenimo sąlygų ir 
žemės ūkyje ir tt. statybinė medžiaga ir kol- blogo traktavimo. Moterys

Vyriausia vergų priežiu- chozai; geležinkelių ir ke-1 dirba Tūlos rajono geležies 
ra yra “GULAG” (Glavno- lių statyba; ir anglies kasyklose.

4. Vorkutstrojaus stovyk
lose labai žymus mirtingu
mas.

5. Stovykla ties Komso-
molskiu, tolimuose rytuose, 
yra pavadinta “išdavikų 
stovykla”. Ten kalinami, 
vyrai ir. moterys, nubausti 
už “nelojalumą” SS-gai ka
torgos darbams ligi 25 me
tų. Maistas prastas, sunkios 
baudos, mirtingumas labai, 
didelis. i

6. Prorvinsko stovykla •

je Upravlenije Lageriami) 10. Jakutsk, Sev-Vostoč- 
istaigos žinioje. Štai, pagal ni (Magadan-Kolyma), ču- 
turimas žinias, kokios pra- chotski, Kamčatka — auk- 
monės šakos yra “Gulag” so, platinos ir švino kasyk- 
žinioje. los; kelių tiesimas ir’aero-

Vergų trestas GULAG dromų statyba; statybinės 
savo žinioje tun įvairiausio;medžiagos pramonė; ak- 
tipo pramonę, kur dirba iš- mens laužyklos; žuvų pra- 
imtinai priverčiamojo dar- monė; ‘
bo stovyklų kaliniai. GU- 11. Burenski, Dalne-Vos- 
LAGo padaliniuose yra šių točni, Nižni-Amur, Sachalin 
pramonės šakų: ‘ ' —uostų darbai; gelžkelių

1. Sarokskij (šiaurėje, ir kelių tiesimas; fortifika-
ties Suomija) — lengvųjų cijos ir aerodromai; kari- . ...
metalų kasyklos; geležin- niai įrengimai; tios Kaspijos jura, pagaire
kelių, tunelių, kanalų staty-j 12. Novaja Zemlia (sala JUS1 blogomis sąlygomis, 
ba; elektros jėgainės; aero-:arktikoje) — anglies kasy-
dromai; plytinės: medžio klos, žuvų pramonė. Tai 
apdirbimo pramonė; žvejy- yra labiausiai izoliuota sri- 
ba; tis visoje SS-goje.

2. Severo-Nikel (Į pietusi . . i5samus GU.
nuo Murmanskol— aliumi- lAG Alinių s,rašas 
nijo. nikelio vario, švino. . flk tresto val.
tinko kasyklos; ,,Įį,mu pranlonės ,^iu &

3. Be.omoi Baltijski vaidinimas, tačiau pakan-
Belomoio kanalo statyba ir kamas apvtikriam ‘
''Tsolovki, Onega, " - susidarytl- Kar0 metu

HARRY BRIDGES DUODA ĮSAKYMUS Trumpai Apie Viską
ANGLAI PRADĖJO OR- 1 sužinoti atominių dirbtuvių 
GANIZUOTI PABALTIE- paslaptis. Tas šnipas buvo 
ČIŲ SARGYBŲ KUOPAS Į suomių kilmės inžinierius,

-------  Arthur Adams. Jis buvo F-
Liepos pabaigoj anglai BI sekiojamas ir vieną kar- 

savo zonoj iš pabaltiečių tą buvo suimtas. Bet 1945 
tremtinių pradėjo organi- metais šnipui buvo leista 
zuoti sargybų kuopas. Lie- pabėgti iš Amerikos, nes 
tuvių reikalams atstovauti administracija “nenorėjo 
pakviestas lietuvis įyšio ka- padalyti nemalonumo So- 
rininkas. Tuo tarpu sudaro- vietų Sąjungai”, todėl Mas- 

' mos bendros pabaltiečių kvos šnipas, nors jis buvo 
sargybų kuopos. Kuopose sekamas ir žinomas, galėjo 
bus sudaromi atskirų tauty- į išvykti į Rusiją, 
bių būriai. Į sargybų kuo- Tokias žinias apie nišų
pas verbuojama savanoriš
kai. Pabaltiečiai kuopų or-

Tokias žinias 
šnipų agentą komisijai da
vė federalinė kriminalinė

7. Pečoros stovyklose y-į 

patingai žiaurus kalinių i 
traktavimas.

8. Krasnojarsko stovyk 
lose beveik nėra medicini: 
kos pagalbos.

Kalbama apie paslaptin 
gas stovyklas Lediniuotojo 
vandenyno pakrantėse esan

L- Lrl aoa Iriu* L'Oll-

i ganizavimu gyvai susido- policija, kuri tą šnipą sekio- 
mėjo. Pirmieji du lietuvių ja ir prieš jį turi surinkusi 

• būriai jau paniošti ir gavo; daug medžiagos.
i tarnybinius paskyrimus. , --------------

Apmokymas trunka tris! 
mėnesius. Priimami ne tik;
buvę karininkai, puskari- --------
įlinkiai ir kiti atsargos ka- Arba... Arba
riai, bet ir kariuomenėje į Vienas storas ponas pasi- 
netarnavusieji. Pradžioje kvietė jauną mergaitę pie- 
visi laikomi eiliniais, bet (tų. Jis ją vaišino, mylėjo ir 
tuojau daroma atranka.! visą laiką kalbėjo jai apie 
Karininkai ir puskarininkai savo žmoną, koki ji graži, 
numatomi aukštesnėm pa- inteligentiška, meili, švari, 

supratlyva ir ištikima, Pa
galiau tai mergaitei įgryso

skaito comics , arba juo- comics daro blogą įtaką; , kuopu " viršininkas, no žmoną ir ji sako: 
langus piešimus ir paaiski- . jaunų žmonių galvas. . • -Klausyk, ponas Jurgi,
nunus pne tų piešinių. kias nuomones yra pareis-, ococ aof.A<, mm. i arba tamsta atimk savo

ranką nuo mano kelio, arba 
sustok kalbėjęs apie savo 
žmoną!

Laivų krovėjų unijos vakarinėj Amerikoj vadas, 
Harry Bridges (kairėj) duoda įsakymus streikuo
jantiems laivų krovėjams dėl pikietavimo uostų. U. 
Bridges grasina, kad iis išplės laivų krovėjų streiką 
ir į užjūrių uostus, per tarptautinį unijų susibūrimą, 
jei jo reikalavimai nebus patenkinti.

Komiški Paveikslai

JUOKAI

Amerikoje milionai žmo-, jaunųjų žmonių auklėjimą,! nulkininkas Co<r-
in-'nių, suaugusių ir jaunų, dabar pradeda galvoti, kad
-kin skaito “enmies” arha inn- “r-nminc” rlm-rt EI n oro italfo i->an Hdl Hb, \yildUbiaS Sd

Numatoma, kad ateityje 
anglai pradės organizuoti 
darbo kuopas. ELTA

iatvba kX P,ie Pat š?ltin^| darbams kasyklose ir gele- __
.. . - ’ " (anglies, geležies kasyk-į^jes fabrikuose. Iš viso, vi- mies” ar juokingu paveiks-'kad tėvai karts nuo karto
tiesimas, wUrinkplin kul’ *r ^ar^°. ^gos pro-;sas šiaurės Sibiras laiko- lų yra visokių, yra labai pažiūrėtų, kokius “comics”

*• Geležinkeliu ^lema’ turint Pažon.ėj.e dar-:mas eksterminacinių stovy- gerų, talentingų dailininkų jų vaikai skaito, arba patys 
nnn ver£us» nėra Pa^n* sPlY' kių — kalinamų darbo ver-i pieštų, sąmojingų, pamoki- pirkdami vaikams “comics” 

gų lėtos mirties vieta. nančių ir padorių. Bet yra butų tikri, kad jie perka ką
stovyklos
tiesimas ir jų priežiūra nuo, V 
šiaurinės T)yinos ligi Arkti-j GULAGo
ko® (y°.rku^’. T-L,,. r» J įmones valdo jo žinioje esa-l 

6. Yolgastioj, Lchta, Pe momį^ durhn ienomis —Įco, - - —-

trestas savo Į

•»t , . - • iiivrmuj darbo jėgomisorą, V orkutstroj, \ įatka—- kaiįnamųjų įr deportuotųjų 
.nltrns - Baltuos kanalo ivairiu ’p^jaifeta (įnžinie-lVolgos - Baltijos

tiesimas ir priežiūra; jėgai- technikų, ekonomistų!
i; nafta;! - . _ . — i

geležies

DP PRAŠO PAKEISTI 
ADRESĄ

ELTA. Į ir visai netikusių "malia- nora gera, o ne “komišką 
įvidlų”, kurie piešia krimi- brudą. J. V. T.

. . , . e. ,nu, ------------ Pinnebergo ............ .........nes .r gelez.nkehai; nafta;, ..laL,vųjų- darbi- prie Hamburgo, yra kelios

nalistr.s, gengsterius, boot- 
legerius ir šiaip visokius 
peštukus. Yra ir palaidų 

apskrityje, “comics”. Tie duoda abejo
tinos moralės “juokų”, ku-

NUSIKALTĖLIS IR JO 
MOTINA

EUROPOJE YRA 51,858 
LIETUVIAI

Visų trijų vakarinių są
jungininkų Vokietijos ir 

1 Austrijos zonose 1948 m.
nnemot v lo' mvmomn i mamv.

i vių tremtinių buvo:
, • - Vienas jaunas nusikaltę- Vaikų iki 1 metu 1,243.

ne _n® tikj^ką^oet ii viso- jįs teismo buvo pasmerktas Vaikų nuo 1 iki 3 metųS™anriW^r“XsPkaX:?-inkų ®Ugej Xrikla^an' i" ’ •««««
los’" sunkiojo vandens ga- ,snaudoJlma. . etos 17 DPACCS, Pinne- kias nesvarias mintis sukę- pakaiti. Jis pasisakė norįs

’ J Vv .iGui trūkstant kurių nors t berg. Stovyklos, kur ir lie- lia jaunų žmonių galvoje. pasimatyti ir pasikalbėti su
“Comics” yra pardavinė- gavo motina pirm, negu

, / , - • i , -v. trūkstant kurių norsĮbe^ Stovyklos, kur ir lie-
Mu tierima”61 rtari’bfnėš s?^C^alij^Ljdar eSanJ^tili?a DP gy^’eiia, yra Bai- ..... _v In_lia pilI1„
medžiagos pramonė •* kol- veje’. lU°damvvvrJtt l1C StH,dy Centre, Pinne- jami su laikraščiais ir at- busiąs pakartas. Jo prašv- 
chozai*g plytinės akmens mas >^7?^ ^KVDlstaJ^; J*rg: DP Camp Wedel, ir skirai, taip vadinamose ko- mas buvo patenkintas. Ka-
laužvkios- aerodromu rta- Pa™P,]ltl _ klal^iam°s. Z DP Camp Elmshorn. miškose knygose ir žurna- da jo motina priėjo prie jo
aWkl°s. aeiodiomų su taip kad Tų stovyklų adresai da-Juose. . arti, jis tarė:
* 7.’Usolski, Bezimianski, 3 ° iei lam0 clYd\nius.vo_i .Kadan.eri koniiškus pieši- —Aš noriu tau šį tą paty-
Temnikovski, Juz-Kavkaz- Visag Sibiras, o taip pat
^road™muaX"yba°be'?^k “ŠytaTSiuto GI?

1,892
Vaikų nuo 3 iki 8 metų 

3,584.
Vaikų nuo 8 iki 14 metų 

5,757.
Vyriškos lyties per 14 

metų 21,618.
Moteriškos lyties per 14 

metų 17,764.

Akacijos; pylimų statyba: ląGo padalinius, apiman-i j) Baltic Studv 
kelių tiesimas: medžio pra- ... A.-i-------- u:------ - - ' - —čius tam tikros srities pri-
monė, statybinių medžiagų verčiamųjų darbų stovvk- 
pramonė; kolchozai; ak-Ja? Darbo\ genimo sąly- 
mens iaužybios ir plytinės: gos- elgMna • su kaliniais j Pinneberg.'GemanV. 
geležinkelių tiesimas. stovyklose nėra vienoda —į 3) DP Lager. Eimshom

8. Ivdel, Sverdlovsk, Na- tai pareina stovyklos admi-; L_K Pinneberg, Germany, 
rim. Tobolsk, Norilsk ižo- nistracijos, esančios čekisto Į Priežastis tokio staigaus 
liacinės stovyklos — gele-'žinioje. Yra žinoma eilė adresu pakeitimo visaip ai«- 
žies, anglies ir tauriųjų me- eksterminacinių stovyklų, ’ • ’ -
talų kasyklos: lėktuvų fab- pagarsėjusių ypatingai blo-

kiečių adresus ir kas tose jnius skaito labai daug jau- Jomis pasakyti... —Kai mo- 
stovyklose turi giminių arinų žmonių, tai Amerikos tina pasilenkė prie jo, jis 
piieteliu, turi naudotis to-J auklėtojai, tėvai, mokyto; staiga griebė dantimis ir,
kiais adresais: .jai, teisėjai ir policininkai nukando motinai ausį. Vi-j čių" okupuotoji Vokietijos

1) Baltic Studv CentreJjau senai Įdomaujasi, kokią,Si, kas tik tatai matė, pasi-donoje vra 23,785 lietuviai; 
aggeistedt Kaseme, L-K įtaką comics tun Į jaunų baisėjo tokiu nedora jauni-! anglu okupuoto! zonoj vra

Pinneberg, Germany,
2) DP Lager, Wedel, L-K

kinama, bet, atrodo, bus ta, 
kad tame

Ligoninėj
J ligoninę atėjo viena lėl

elė su perkąsta ranka. Dak
taras apžiurėjo žaizdą ir 
pradėjo ją tvarstyti. Baig
damas aprišti žaizdą dakta
ras sako:

—Nesuprantu, koks gyvu
lys tamstai įkando. Arklys 
butų padaręs didesnę žaiz
dą, šuva butų padaręs ma
žesnę?

—Bet, daktare, — atsi
liepė ta leidė — mane į- 
kando ne gyvulys, bet kita 
leidė.

Piktas Mulsu
Vienas farmerys turėjo 

labai piktą mulą. Kartą tas 
mulas taip skaudžiai įspy
rė farmerio uošvę, kad ji 
numirė. Laidotuvės buvo 
labai iškilmingos ir paskui 
karatą ėjo visk kaimynai. 
Bet karatą lydėjo beveik

Iš viso 51,858. vieni vvrai. Kunigas, pažin
is to skaičiaus amenkie- rėjęs į didelę palydovų mi-

nią, sako tam farmeriui:
—Tamstas uošvė, kaip

matyti, buvo labai kaimynųžmonių galvas? kaičio pasielgimu. Tada 20,492 lietuviai; franeuzų mylima kad tiek daug- iu
.tlkny^’ JU-°k£ę JauPasis nusikaltėlis viešai! zonoje yra 2,520. Už sto-, susirinko ją palydėti,
iai yra pnmasis d\a.mu prabilo: i vvklu ribu Vokiotiioi vra1 __ n „o ___niai yra pirmasis vykių ribų Vokietijoj

ir nešdavau moti;; tų pasaulį, o maža jų dale-
talų kasyklos: lėktuvų fab- pagarsėjusių ypatingai mo- kad tame DPACCS nese- vaikas gali išmokti iš tų nai. Užuot mane pabarusi; lė vra grįžusi i Lietuva m - rr n 4 rz ja
rikai: aerodromų statyba; gomis sąlygomis ir žiauriu niai pyko visa eilė “trage- juokingu paveiksliukų? ir nubaudusi, ji juokdavosi! ‘ ‘ ~ ą' T A U TOS AK A
metalurgijos pramonė; ge- kalinių traktavimu. Jų ke 
ležinkelių ir kelių statyba: lias pamini Dailinąs: 
statybinės medžiagos pra- L Džido stovyklos ryti- 
monė ir kolchozai; akmens niame Sibire — dėl blogo 

maisto ir žiauraus traktavi- 
daug bandymų

laužyklos ir plytinės:
9. Karaganda, Sibirski, mo esama

dijų”. Pirma, buvo suimtas 
vienas to DPACCS tarnau
tojas, Australijos vokietu
kas, už siuntinėliu “pasisa
vinimą”. Kalbama, kad 
apie 200 siuntinių esą din
gę. Antra, buvo suimtas vy

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausi* Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS 12,500.000.00.

Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.0^0,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo’ nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York 1, N. Y.

resnysis šoferis, koks tai apie visokius kriminalistus 
jaunas olandas, kurs “pasi-! kidnanerius ir kitokius “su 
savinęs” ne tik daug tos įs
taigos benzino ir kitokių 
gerybių, bet net numaustęs 
visas keturias nadan<r>>c

Pasirodo, kad jaunieji is- jr sakydavo: “Kad tik nie- 
moksta daug visokių nege- kas nematytų”. Per ją aš ir 
rų dalykų. Bent taip sako tsu šiandien toks nelaimin- 
mokytojai. jaunų prasižen- gas!...
gėlių teisėjai ir kiti žino- —Tai tiesa, moteriške,—
vai. . . pritarė kažin kas iš ten bu-

Bevaitydami piešinius vusių žmonių:

keturias padangas nuo 
paties komandierio auto
mobilio. Trečia, kg tik prieš 
savaitę nusišovė garsioji tos 
įstaigos sekretorė vokietikė, 
Fr. Schultheiss, kuri prie 
ankstybesniojo komanderio
“!Z.«-neribotas, ’stai^
bosas ir pagal savo su

pratimą valdė ne tik “dv-
KĮ™”-..het.ir P«i DPAC- 
U8. Kokios jos savižudybės 
pnezastys buvo, lieka ne
aišku, bet gandai eina, kad 
ir Ji turėjusi sunkumų su 
prasidėjusiu tardymu ir tei
smu. •

RUSŲ ŠNIPUI LEIDO 
PABĖGTI

Kongreso šnipų tyrinėji-

Bailus lapo išsigąsta, drą
sus ir nuo vilko nebėga.

mo komisija paskelbė, kad Arklio saugokis iš užpa- 
Sovietų Rusija buvo atsiun- kalio, karvės iš priekio, o

_................. tusi į Ameriką vieną savo blogo žmogaus iš visų pu-
. .. Mokink kūdikį vaikščioti Į šnipą, kuriam buvo pavesta šių.

kidnaperius ir kitokius "su- tuo keliu, kuriuo jis turi ei-! 
permenus" vaikai išmoksta ti; tinkamai pakreiptas, jis 
pakišti žmonėms revolverį jr senatvės sulaukęs nepasi-i

Ezopąpo nosies ir "paprašyti pi; trauks iš to kelio, 
nigu! Jie išmoksta negerbti 1
žmogaus gyvybės! Vaikai Pastaba: Praeitą savaitę
išmoksta garbinti gengste- Ezopo pasakaitę, pala
idus, kaip kokius didvvrius! EV’tą pneš 2500 metų. vie- 

Beklausydami radio pro- nas Amerikos teisėjas liepė 
gramas apie kriminalinius perskaityti teisme, kada 
nuotykius ir iš tariamai juo- jauno nusikaltėlio motina 
kingu paveiksliuku jauni pradėjo jį prašyti nebausti 
žmonės gauna “idėjų” ir jos sūnaus. Teisėjas sakė. 
paskatinimo sekti ki -įminą- kad motina ir tėvas yra at- 
listus negerbti įstatvmu ir sakomingi už savo vaikų j 
pradeda norėti ‘ pasirodyti pasirinktą gyvenimo kelią, 
‘‘esą vyrais”, o ne “sissis . ~ ~ ~ ~ —

Mokytojai, auklėtojai, tei- •oio didesne bus Tavo 
sėjai ir kiti atsakomingi už Lietuvai gelbėti auka, juo
kuoįu. šiaip ar taip. tremti- Tėvynė bus Tau labiau de
niai tuo tik pasidžiaugs, kinga. Aukas priima Ame-i 

Lietuvių Taryba ir jos

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/i formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

v Tai lyg ir paaiškintų p,įe_ ..............
ząsti, kodėl taip staiga ofi- nes jau ^krai buvo i -ai; Hkog L 
cialus korespondencijos ari * cu vrač siuntinėlius gauti. . . 
resas pakeičiamas to,’-DPACCS. J Pr. skyr,a.

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, M«m.



Poslapis šešios KELEIVIS, SO. BOSTCii No ?S. Rusėjo 2? ri. 1043 m.

Moterų Skyrius
Šį SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

GRYZTA VIDURAMŽIŲ LAIKAI
Žurnalas “Life” išspaus- mas neturėtu būt reikalin- 

dino Įdomų editorialą. Jisai gas. Jis turi teisę važiuoti 
konstatuoja šių dienų reiš- ir gyventi kur jam patinka, 
kinius ir daro išvadą, kad Bet tie žmonės šiandien ne
grįžta viduramžių laikai, tie gali važiuoti kur nori. Reiš- 
laikai, kuomet žmonės buvo kia, jie nėra laisvi. Jie turi 
laikomi vergijoj ir negalėjo merdėti paskirtose jiems 
iš vietos i vietą keliauti. stovyklose, taip kaip buda-

Dar 1912 metais žmogus vo viduramžiuose, 
galėjo važiuoti kur norėjo Ko?enkina nutarė ieškoti I 
ir nereikejo jokių pasportų, laisvėįt be leįdimo. Ji turėjo, 

dokumentų, liktai įokt; per langa. Už tai nusi- 
Rusijoj, Turkijoj ir Kinijoj laužė'koia« ‘
nebuvo tokios laisvės. Bet Grupė" Pabalčio žmonių 
kas pabėgo iš Rusijos i V o; nusipirko žvėju laivuką ir 
kietiją, tas galėjo važiuoti leidosi Amerik5n taip pat 
Anglijon, Francuzijon ar be politikieriu leidimo. Už 
Amerikon be jokių kliūčių. tai čia nenoi*.irna juos isi-

Šiandien tokios laisvės, leisti, 
pasauly jau nebėra. Jei kas Prieš 36 metus DP sto- 
pabėgo nuo vienos vergijos, vykių niekur nebuvo. Ir 
tai jau niekur kitur jo ne- niekam nereikėjo šokti per 
Įsileis. langą, kad Įsigauti Ameri į

Štai, tūkstančiai lietuvių, kon. Plaukė kas tik norėjo 
latvių, estų ir kitų pabėgo ir visiems buvo atdaros du- 
nuo raudonojo teroro ir at- rys.
sidurė beteisių stovyklose Šiandien sunku net tikėti,
Vokietijoj ir Austrijoj. Nors kad buvo tokie laikai.
Amerikos Kongresas ir nu- Svarbiausi*

metu prieš neribotą imigraciją203,000 •įsviet.ntuju . ta- fian(lien vra kad ‘-fo-. širdvj^Uina. ""***
ciau ne tun pinna pereiti i j atjma darb^ i^Taįklvs,keliu ir nuaidės,
per screeningą , tun būt' ldrp
išsijoti, kad nepraeitų
pageidaujami.” ‘

Hitleris likviduodavo ne- „„„

BRAZILIJOS SKAUTĖS ATVYKSTA SVEČIUOTIS

Keturios gražios Brazilijos skautės atvyko i Ne\v 
Yorką. Į skaučių suvažiavimą ir, tik Įplaukusios Į 
Ne\v Yorko uostą, sveikina USA savo daina. Mergai
tės dalyvaus skaučių didžiajame suvažiavime, i ku
ri atvyko viešnių iš plataus pasaulio.

grįžtu.
---- ■ ...

Ėjau toli—
priskint žiedų ir tau pamest. 
Klaidi tamsa,

argumentas neberandu seniai tavęs.

Tarp
umjistų, dirba už pigesni abejonėse 
atlyginimą, piktadariauja, Kas kryžių laiminant uždės? 

čionaitinę “kultu- •
rą ir išsiunčia pinigus uz- yėra žiedų,pageidaujamus jam vokie- į ^ienin

čius. Stalinas likviduoja ne- ' Bet’faktas vra toks katl a man 
pageidaujamus jam i-usus..()i(|žiau5fa A;„e,.ikos augi.,K4 
o Amenka dabar sijoja ir,mas j, b kai
atmeta nepageidaujamus tik tai? lafkais, kuomet ag
,ia. tremtinius, kurie bego. važiuodavo Ogiausia atei- eštoda-na Mu 
iaisves ir aj^augos savo gy-,vi Jie kirto gfrias. įi-iovė “•“n“3“

o piktžolių šimtų šimtai.

o visa—ne. ne tai. ne tai...

vybei ieškodami.
Iš Rusijos ir pabėgti sun

ku. Mokvtoia Kosenkina

dainos.
žmogaus

kalnus,

ir su pienu, tik nebus taip 
gardu. Valgomas vietoj de- 
zcrto. Turėtų būti šešios 
porcijos.

Trapus pierninkėliai.
šitiems pierninkėlia m s, 

reikalinga šitokia medžią-Į 
r.a:

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kusi- 

\ įsiems kyla klausimas koivl

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybe nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa,’j U'rVrua 5“ kiL0“11? va,į‘5>? tautiškos, hunioristiškos ir laisvama- 

btiu's u kudvl Kusija nenori js,leisti n£jijtoss^ \ isos skambios, visos geros, 
is kitur znu.mų pasiziuteti kaip ji -pinka visokiems apvaikščiojimanis, 

'SP.S&2 koncennng ir .... Antr.

I puodukas moleso.
Pusė puoduko sviesto ar kitu 

riebalu.
• > puodukai su kaupu miltų. lužciariiiai ir ar gali darbininkai iš jų
Pusantro šaukštuko druskos?Pagyventi? Dabar rusai sako kad DŽIAN BAMBOS SPYČIAI 

| Lietuva buk tai yra Rusijos dalis

yra demokratija, kokie darbininkų UilX KainA
;iir nr crsali <l?i rlnniiiLn, k iii r

Pusė šaukštuko sodės. 
šaukštas imbiero (ginger).

rnolesa iki viri- kla Lietuvos ateitis gali

Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas

25c

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne-

lygino klonius 
rtu. -’ivnvto.a angH gkaldė
turėjo šokti is trecio aukšto < wul.v;4
per langą, kad nereikėtų 
grižti bolševizmo nelaisvėn.
Jai grįžti nereikės. Bet apie 
30 latvių, lietuvių ir kitų, 
kurie nedideliu žvejų laivu

Amerikoj munšaino. Šioje kny-yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa f>u. 
! apie dabartinę Lietuvos —Aan k°Jnadėti Ko- tell>a net 72 “Ožian Bambos

būti? Atsa- *Py«ai.’’. eilės, pasikalbėjimai, hu-
......... Kymus j siuos Klausimus gali11.0. 1110 talpu t-udek Į (llde* ti nusipirkęs naujai išleistą 

ii biiudą riebalus ir užpilk 58 puslapių didumo. Kaina 5

Užkaisk kymus į šiuos klausimus galėsi gau- moristiški straipsniukai ir juokai. 
• - ................ knygą. Antra pagerinta laida. Kaina 2oc.

50 centų

ant ju verdanti molesą; ant DELKO REIKIA ŽMOGUI 
viršaus susijok miltus su GERT IR VALGYT?

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
—,------— - — ------------------ : draugijos formos, ir kodėl turės būti ruska, sode ir imbieru. lŠ-: Valgyt ir gert reikia dėl to, kad ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. |
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- NIHILLsTAI
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas Tragedija trijuose aktuose. Veika- 

Alek- 
nesun-

maišvk gerai ir duok atauš
ti. Tada iškočiok plona blv- , ---»—------*------------  -

iv -n i u net--V ii ctiVhi o •• daugiau spėkų, kitas jas p^^tato nužudymą caro /
11?. D silĮ lUlirl.i k J! >tIklU Ui i mažiau? Delko žmogui reikia cuk- san,lro ii labai nuikus ir nt blėšine apskritais blvne- -au?- ir p*“** <W- iriai ™onoj įstatomas veikaiasUL
U ' I’t-nL-k kist , vinį-. Ii • i re,*u® npbalų. . ?l* viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
Įžak*, lstekp Olėtą lieojlais tuos klausimus suprasi tiktai is sios j
ir su lopetukės ar peilio pa-

suprasi
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

tlk ................................. 15c KRISTAUS VIETININKAS?
KURGI VISA TAI NYKSTA? Parašė kun. M. Valadka. Knyga 

... /.o-i- • , i Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos: drąsiai kritikuoja Romos Katalikųtani pečiuje (4Jo laipsniui Žmonės kuria per amžius? šį intri- bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 
..nJp i ' 'guojantj politiskai-ekonomišką klau- rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie-

’ .. __  .. , . . . simą aiškina garsusis Vokietijos so-' tininkas. 224 pusi. Kaina .— $1.25

galba sudėstyk ton blėton 
piernikėlius. Kepink karš-

Piernikėliai 
prie arbatos.

« ę • • | j <»***»«^ uionHitt i vrtivvijv/., -.... .... ..... i---- - ----
labai tinka cįaldemokratų teoretikas Kari Kaut- K0KIUS DIEVUS ŽMONĖS

i -N G rmiKATAS 'GARBINO SEN0V6JET
KLNIGV CELIBATAS ; Visokiuose kraštuose žmonės gar

di knygelė parodo, kodęl Romos bino įvairius dievus. Dievų garbini- 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia i mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
išaiškinta visa _jų bepatystės istori- garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
ja. jos pasekmės ir doriškas dvasia- i įjas jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
kijos nupuolimas, šią knygą turėtu priėjo krikščionvbės gadvnę? Visus 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas | tuos klausimus * galėsi atsakyti pa

JI GYVENO KAIP 
VYRAS’ nos, ko ir kiek pas ji lyste 

ją butą aš buvau Įspėtas ki- 
Į buvo. |

Vos persikrausčius i nau- 
tų, kad vieno asmens reikia 
saugotis, ypač saugoti pini
gus. Aš pamaniau, kad toks 
Įspėjimas man nereikalin
gas, nes aš ne .girtunas ir 
pinigų kišenėse nepalieku. 
Taip maniau iki nepatyriau, 
kad tikrai pasiimama, ne iš 
kišenės, o iš dėžės, kurią 
laikau užrakytą (sykiais už- 
mirštu užraky).

Todėl, kraustanties i nau
ją vietą, Įnamiui patartina 
apsiklausinėti žinančiųjų. 
Tokiu budu bus išvengta 
nesmagumų ir bereikalingų 
lėšų kraustymuisi. Dabar 
kraustymasis brangiai kai
nuoja kai turi kelias dėžes 
reikmenų; ir sunku surasti 
tinkamas kambarys. O kai 
syki apvogs, tai paskui bi
jai, niekam nebeužtiki: ro
dos, gal ir kitur apvogs. 

Vagišius visi žino, ir vie-

2j 1

ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para- 
še kun. Geo. Townsend Fox, D. D., SIELOS BALSAI 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia Gražios eilės ir dainos, čia yra 
Kaina ................................................- 25c sudėtos įvairios lietuviškos dainos
M ATVDHI 1CTIČK1C aPie mus^ tautą, apie šeimyną iriHAlI,KlAL,l3llsiVAa apie darbą. Toji knvga palinksmins
ISTORIJOS SUPRATIMAS jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di-

.. , .... , . • . r- i delio formato, 223 puslapių knyga,
, Si knygele aiškina proletariato fi-, daUg. visokiu eilių ir dai-

. losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas ........................ ............ ,00
: gimdo pasaulyje {vairiausius nuoti-
kius. tai perskaityk šitą knygelę. SAPNININKAS
Kalba labai lengva. Knyga protau- . Lietuviškas Sapnininkas
jautiems darbininkams neapkamuo- su SaĮemono ,,alva. Išaiškinti visokie
jama. Kaina ................................... 2oc visokiais atsįtjkimais. Virš
ŽEMAITĖS RAŠTAI 300 knyga. Kaina .. $1.00

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- JUOZAS STALINAS 
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar. Arba kaJ Kaukazo Razbai1M^, 
žinote, kad ji buvo paprasta kai- pasidar’ė RuPsijos diktatorium. Kaip 
mo moteris, maža, mokslo jis jgjjo valdžią ir pašalino savo bu-

i*“ k">s
O paskui ji ėmė apysakas rašyti- ....................................................
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, KODĖL AŠ NETIKIU 
kurį tukstasčyti žmonių gyvena, bet _____ _______
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- Į DIEVĄ? 

kiti nepastebėjo, i

skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. ..

ir Grižtu mintimv__netiese geležinkelius;
ir

statė miestus. Kiekvienai 
ateivio burnai reikėjo mais
to, kiekvienai kojai bato. 
kiekvienai galvai pastogės. 
Buvo statomi nauji namai, i

aš prie tavęs pravirsi ir
prisiglaust.

Alė Nakaitė.

Artimi Vagišiai

Shirley Nelson
šiomis dienomis Oakian- 

de. Californijoi, buvo su
imtas “Robert Steward Nel-

rių kiti nepastenejo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 

son", kuris buvo pabėgęs iš! laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
T„ , . 1 •. se raštuose ji gražiai aprašo, gra-Phoenix, Al lZ., SU svetimais įjai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 
nini^ais i S,1 gyvenimo būdų ir musų papro-
1 . . čius. Knvgoje yra paveikslas su gar- tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,

.Nelsonas dirbo Vienai sios rašytojos parašu, taipgi paveik- o senimas irgi dažnai nori pagilint 
kurias Že- savo raštišką lietuvių kalbos žinoji- 

paveiks- mą. Šita gramatika yra tinkama vi-
~ -------- ' — ’ ’ *' - jvių kal-

144 pusi.
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- ‘ Kaina tik ....................................... il-uu
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, » YTIilCOSi I irritt 
su garsiais raštais ir retais paveiks- "1 1 įsivvra uuva
lais. Kaina ........................................ 50c Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė
DIDIDMO aiPTkAC Dr- F- Matulaitis. Antra, peržiūrėtaPAPARČIO ŽIEDAS ir papildyta laida. Kaina .... 25c

Ir keturios kitos apysakos: (lj ir n i to i
Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- *-AvU Ikt-UlAo Į 
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose ■. SOČIALIZMĄ. 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki; -- t r>, t- ...į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c k^^nzmo^škinTma  ̂?r

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas............20c

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo norit l A- a • steigiami nauji ūkiai. Ame- Iš visų žemųjų žm

u a p au e pei audringą kilo kaip ant mielių. palinkimų, bloeiausis yra jcnpįa an Nelsonas airoo vienai sios rašytojos parašu, taipgiAtlantą prie Amenkos kran 1 ' v-orriiin- nas Įspėja, pasako ap- f. . . . knv<rvedk na-i’1®* vaikb prieglaudų, kuri
tu ieškodami lai«v3« Amo- Politikieriai uždarė imi- įma^. ne> \agisius TaiD ir reikia. nnidi aip kny^ .., p maitė prižiūrėjo. Yra taipgi p— . _tų ieškodami laisves. Ame roiltlkienai jzoaie imi skrįaud2ia artima. Nuo oru- ‘ ‘ * A O sisavino apie >>1000 pinigu las Žemaitės kartu su Andrium Bu-.pems, kas nori gerai lietuviu kal-
rika nesiskubina įsileisti. gracijai duris, kad apsau-, - tolimesniu va°iu o-alim 1 a. k. (pn ,Q įlota ir ai. Bulotiene. Buiotus žiau-> bą ..išmokt,. Didelė knyga,

Vengnj ir čekiĮsportįnin- goti vietos darbininkus nuo «’sis t. b’et „V artimi tš-VAK KRITO NEGY " p<>lieiia nuvyko ! Nels°- 
ka., kurte buvo atvykę Lon-. nedarbo, ir tuoj prasidėjo namini vagisil; TĖVAS KRilO NEGV n0 n kur buvo likusi
<Uno ohmpijaoon, nutarė^depr^ijos, pradėjo uzsida- « „ bė? M.rs'Mdn iesteiv re "-io Patf’- Nenujausdama
«o?^n^S ų^nkT*“1’ bankraOtU°‘ 3-e^dięn, ir nįj ^k? tX »loga, ji pasakė, po-

do keb čekų lakūnai ir pa- Šiandien nei Tiumanas. P-e|inai įa(]a Pa/ dingo i buvo at- Jai Pini'^ S Cali‘
Lbevizmo tirtnyo^aU išrinktas prezidenrii,nek J? iT^-Ukur vež'! kunai-
gal negrįšiu. Tą patį paša-, tina imigrlcijos palengvin-^į!? nes jtj tėvas. Felikr- ' =■“ lado " sucme-
kė Michailas Samarinas, so- ti.

imigracijos palengva-_ nebrasi. — i.ou\o — neoiasi.

žmogaus

jų tėvas, Feliksas Libe-
SUZinOSl, ..|n voil-.j lovrn .Tie tn-

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
Paaiškėjo, kad suimtas' ŽODYNAS

ti padaro, many kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga. su ištarimų nurodymais. $3.00

tevvnes, nei žmoniškos pa-> žiu laikai.
l^.LietųvaLvadu.

aivierns tą pa- - krjto prje ka,)0 jr mjrė nuo 
ian\darni kad smūgio. Trečias Li-

kuris pereina per “screenin- ti nebus didelė suma, jei 
gą” ir gauna leidimą. Tu, Tautieti, prisidėsi savo 

Laisvam žmogui leidi- gera auka!

GRAŽUOLĖ MOKOSI DIŠES PLAUTI

šių metų gražuolė, 18 metų mergaitė Bebe Shopp, 
kuri varžytynėse laimėjo titulą “Miss America of 
1948”, stovi virtuvėj su savo mama Hopkins, Minn. 
farmoje ir kalba apie dišių mazgojimo meną. Na
muose gražuolė yra tik farmos mergaitė, kuri pade
da mamai šeimininkauti.

nesupr;
ges.

Taip vaikiškai manyda
mi. vagišiai apsigauna; nei 
girtuokliai ilgainiui apsi
žiūri, kad jie apvagiami, ir 
suranda kas vagišauja.

Nesmagiausia patėmyt, 
kad tuo nedoiii “amatu” už-į 
siima buto šeimininkai.

Esu girdėjęs, kad kai kas į 
kai ką, namie apvagia, bet i

VALGIAI
Pudingas iš obuolių ir 

tapiokos.
6 rūgštus obi: liai.
Pusė puoduk ■ tapiokos. 
Pusė puoduko cukraus. 
Vieno lemeno sultis.

sakosi susi
pažinusi su “Nelsonu” prieš 
du. metu vienoj skalbykloj, 
kur abudu tada dirbę. 
“Nelsonas” jai
esąs “našlys” 
ją "ženvtis”.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
•; leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
1 i daugelį autorių parašė Iksas. Antra 

knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 13c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina .............’......................... K>c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .".............. 25c

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
na* gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 

pasisakęs žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir
;>• »v ,k->lbinA< ši knyga parodo, kodėl taip mano-} “Keleivis636 BroadwaV 11 pakalbinęs i^abai įdomus ir pamokinantis! a p*
P-le LaWS0n skaitymas. Kaina .......................... 25c 2>O. DOSton 27, MftSS.

Marmelado, uogienės ar kie
man ilgai gyvenant po sve-Įv‘nio sirupo (maple syrup). 
timus butus, Įnamiaujant, i Du puodukai vandens.

•-utiko ir jiedu susituokė. 
•Jiedu išgyveno apie du

metu, tačiau jauna magi
na nesuprato, kad jos “vy
ra.'” ne vyras. Tiesa, ji li 
ko. ‘•jisai” visada turėdavęs

Mamytė Labai Dėkinga

_ ____ 7 t_______ a___ , _ , suveržtą krutinę, bet aiš-
Į neteko vagystės patirt. Ras- i Užvirink vandeni, sudėk. kindavęs, kad per karą 
įtus kur iškritusius ar už-itapioką ir pavirink dvigu- ‘jis” buvęs sužeistas ir tu- 
mirštus pinigus, šeimininkė i bam puode 15 minučių, ar- ris nešioti bandažą, 
padeda ant staio, ar kamo-i ba iki tapioka pasidarys “Teisybė”, aiškina p-lė 
dės. Rodos, rastuosius, ga-lskaidri. Sudėk cukrų, lemo- Lauson, “per visą laiką 

įlėtų pasiimt kaip savo ir'no sulti ir druską. Nulupk r.uo mus susituokimo mes 
žmogus nežinotum, nepasi- į obuolius ir išgręžk jų kotu- nei karto nebuvom suėję 
gestum. Bet nepratusi vagi- kus su sėklom. Tas duobe- kaip vyras su žmona. ‘Jisai’ 
x_._. prjpjit|yK marmeladu,

uogiene ar kleviniu sirupu.
Ištepk blėtą riebalais,^ su-

Paskutiniu laiku tačiau i dėk jon obuolius ir užpilk pirmutinę savo žmoną”, 
užėjau tokių, kurie ir iš ma- ant jų paruoštą tapiokos. Buvęs “vyras” turėjo ap- 
no dėžės (trunko) pasiima mišinį. Kepink vidutiniame sivilkti moteriškom drapa- 
po biskj, lyg savo; pasi- karšty (apie 375 laipsnius) nom ir dabar jau vadinasi 
ima ne vien pinigus, bet ir apie 45 minutes, arba iki nebe Robert Stewart Nel- 
pašto ženklelių. Paima ne- obuoliai bus minkšti. ison’. bet Shirley Nelson. 
daug ir mano, kad burdin- Pudingą duok stalan karš- ; Aukščiau yra parodytas ir 
gierius nepasiges; nesuži- tą su šalta grietine. Galima jos atvaizdas.

šaut šeimininkė to nedaro; 
ji savo vardą labiau gerbia, 
negu vogtą daiktą.

vis teisinosi negalįs su ma
nim gyventi kaip vyras su 
pačia, nes labai mylėjęs

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

K e leivis
636 E. Broadtray, So. Boston 27, Mase.
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Iš Plataus Pasaulio
Tai todėl tas žmogus ir iš
kasė iš praeities pelėsių 
rugsėjo 8 d., kada karuna- 
vojimasis neįvyko, ir įsakė, 
savo cinaun inkams tą die-, 
na švęsti, kaipo “tautos:Marshallo Planas Indijos Karas „

Nuo Marshallo plano pri- Indijos karo vadovybė i šventę”, 
ėmimo iki dabartinio laiko praneša, kad indų kariuo- Amerikos 
Amerika jau pasiuntė Euro-: menė baigė užkariauti H y- keista “tautos šventė’' ne-| 
pos kraštams už $1,250,- derabado valstybę, kurios prigijo. Neprigijo ji todėl, 
ooų.OOO visokių masinu, magometoniškas valdovas ; kad ėia iš viso karūnos nėra

lietuviuose ta1

mėnesio gale.

Abisinija Protestuoja
Abisinijos ambasada Wa- 

shingtone įteikė protestą 
valstybės departame n t u i

Hydarabado klausimą ir J. pasisekimo musų tautos is- 
Tautoms nebebusią kas tori jo j reikėtų daryti “šven- 
svarstyti. tęs”, tai mes kasdien galė

tume šventinti. Tegu Sme
tonos valdininkai tą dienąRusijos Keltai

Sovietų valdžios organas švenčia, jiems ta diena gal 
dėlto, kad Abisinijos amba- “Izviestija” praneša, kad ką nors ir pasako, bet mum 
sadorius, kaipo juodos ra- Maskvos vyriausybė ap- dėl jos nei šilta nei šalta, 
sės žmogus, rugsėjo 13 die- svarstė planus ir ėmėsi prie- Kovelis.
ną buvo išvarytas iš *Con-,monių nutiesti po visą Rusi- New York, N. Y.
stitution Hali” Washingto- ją naujų kelių tinklą. Laik-i --------------
ne, nors jis buvo ten pa- rastis pripažįsta, kad Rusi-; Kokių “Literatų” Esama 
kviestas dalyvauti Ameri-i jos keliai yra visiškai neti- Žurnale *Aidaiv teko 
kos mokslo platinimo drau- kę moderniškam susisieki- skaityti labai įdomią pole- 
gijos suvažiavime. mui. miką vienu jau senu klausi-

--------- -------- mu. Ginčijosi Faustas Kir-
Nerarr.i Indonezija Rumunijos Pramonė ša ir tūlas, tik inicialais pa-

Indonezijos vyriausybėj Bolševikiška Rumunijos sirašęs kritikas, V. R. Rei- 
praneša, kad komunistai, vyriausybė praneša, kad kalas toks:

ITrllllOtMS nrsrnfmp l/vuatc nni’c:

P1KIETA1 PRIE DIRBTUVIŲ LAUKIA...

Streikuojantieji darbininkai prie Standard Oil Co. 
aliejaus valymo dirbtuvės, Richmond, Calif., lau
kia, kaip pasibaigs derybos dėl streiko nutraukimo. 
Prie tos dirbtuvės Įvyko kruvini susirėmimai tarp 
streikierių ir skebų. Laukiantieji darbininkai turi 
ant žemės po rankomis akmenų kruvikes, jei vėl rei
kėtų pradėti muši su skelbais.

sukėlė ginkluotas riaušes į pramonė tame krašte, nors Prieš 18 metų, minint 
prieš Indonezijos vyriausy- ir yra nacionalizuota, bet 500 metų sukaktuves nuo 
bę Soerakaita mieste, 40 yra blogai vedama ir’gami- Vytauto Didžiojo mirties 
mylių nuo Indonezijos sos-lna prekes, kui'
tinės. Sako, tai jau ne pir-į yra niekam tikusi
mas kartas, kad komunis
tai bando pagrobti valdžią.

pramones masinos yra nu
dėvėtos, gaminiai blogos

tabako 50c. Su pagarba
John Bortnik

Gilbertville, Mass. jI
Gerbiamieji,
Siunčiu pinigus už Kelei

vį ir meldžiu siuntinėti laik
raštį, bo mano vyras už
migt negalėtų nepasirukęs 
pypkę kartu su Maikio Tė- 

1 vu. Geriausi linkėjimai vi- 
1 siems

Mary Jokubaitienė
Watertown, Conn.

APSIVEUIMAI

Gerbiamas redaktoriau,
Prisiunčiu jums 4 dole- 

i nūs. Vieną dolerį skiriu 
Maikio Tėvui ant debatų, o 

1 už tris dolerius noriu, kad 
Maikio Tėvas nešiotų man
“Keleivį” per čielus metus. Paiesk2U apsivedhnni drauffO tarp
Su macila pagarba Tams- 40 ir 60 metų amžiaus, kad butų 

gražios išvaizdos, linksmaus budo ir
’-OlIlS Kero charakteriaus. Pageidaujama,

J. Meškauskas kad nerūkytų, kad negertų daug ir
Saxonville Mass turėtų ,kel,e** tūkstančių turto. OdAUiivinc, As esu prielanki, dora ir Kerą gas-

padi nė; pasistačiau 5 kambarių pui- 
1 kų ir branKų namų ir dabar jame

JAUNA MERGINA 1 gyvenu. Su pirmu laišku prašau pri- 
mokintis pi.no ir .kortijono■ ™ •?>&

Birštone. Dramos Zofija yra “inteligentiškas”, “žy- 
vaizdavo garsiąją Kauno mus”, “susipratęs”, ‘‘geras

____ 1 - *’ 1 / w • « • • « _jrių kokvbė Lietuvoje buvo paskirta Zosę, kurios išdaigos su ka- žmogus”, “širdingas veikė-
ikusi. Sako, konkurso komisija, kuri rfninkais buvo plačiai žino- jas”, “supratlyvas”, “svei-

......_  nui-inlrn Iv tinHnvynnin trp- 1 ilne tina R Smn- L-n trulvzkiimrk” ii- tt

Soerakaita mieste paskelb- rūšies, fabrikų vadovai ne-
tas karo stovis. Konkurso komisija tada 

apdovanojo ne Balio Sruo
gos dramą “Milžino Pauks- 

Potviniai Japonijoj mė”, bet daug silpnesnę 
slaptas parlamento posėdis! Japonijoj praeitą savaitę Vytauto Bičiūno dramą 
ten nutaręs padaryti dide- laike didelės audros buvo; “Žalgiris”. V. R., ,rašyda-

Permainos Kinijoj
Iš Kinijos praneša, kad

tikę. Valdžia siūlo 
rinti gamybą”.

parinko ir apdovanojo ge- mos. Jogailos tipą B. Šiuo- ko galvojimo” ir tt
riausią veikalą apie Vytau- ga irgi nupiešė iš tikro gy-- Antan_ Rimha ta m;praiS®’ tą n»Hiii VaL-; Antanas tsimoa tą mieią į ku.

page-i
venįmo, paimdamas kokį j jR ,, j 
tai labai panašų . Bfaza.le- bet jį h. visf) pasįu,jo 
vicių naktibaldą... ; neg paskirsto į “išmintin-

Konkurso komisija nebu- gus”, kurie garbina Staliną, i 
vo akla. Ji paskaitė B. Šiuo- ir i “durnius”, kurie yra1 
gos kurinį, pakraipė savo priešingi Stalinui, 
galvas ir, nežiūrint kad vei- Pats Bimba, pagal tą!

V, uita rmi’oc? rbirono M11PT9 t’l'u

muzikos tarpe lietuvių Philadelphi- 
joj, rugsėjo mėnesy. Kreipkitės šiuo 
adresu:

Mi.s H. Juškevičiūtė,
4515 Wilmslow Road,

Baltimore 10, Md.

KAM REIKIA KAMBARIO 
Richmond Hill. N. Y.

Vienam vyrui kambarys su 
šilima ir karštu vandeniu. Kai
na prieinama. Važiuoti reikia 
Fulton linija iki paskutinės 
stoties. Matyti galima bile lai- 

A. S., (38)
101 56 115th st.,

Richmond Hill, N. Y.

rimtam laiškui bus atsakymas. (38) 
A. B. S.,

161 Ames Street, '
P. O. Station 39, Montello, Mass.

. Paieškau sau drauges, kuri mylė
tų gyventi ant farmos. Aš turiu 40 
akrų farmą ir dar pinigu kiek, todėl 
norėčiau kad ir moteris turėtų kiek 
nors. Plačiau apie save paaiškinsiu 
per laiškų. (38)

VVilliam Meskauskas,
R. D. 2, Prierpont, Ohio.

CEMERYČIA ŠAKNYS

PAIEŠKOJIMAI

čemeryeios šaknys, 
sakoma, yra galin
gas tonikas dėl pa
geri n i mo apetito, 
dėl geresnio virški
nimo, ir, sakoma, 
priduoda galinges-

Paieškau brolio Juozo Cibinsko, ki- nę kraujo cirkuliaciją, čemery-
les permainas kinų armijos užlietas Iehinoseki miestas.;mas apie B. Sruogą, tą įvy- F'™5 *r« ‘dovana įmera’ via'labai “‘intelLem'l^v.i'į 1̂ Git,ffl5riŠZs^'£'ia yra v“rt°jama nuo drugio,
vadovybėje. Eina gandai, Apie 2000 žmonių žuvo lai- M ir prisiminė. T kiSm Autoriui SSto A S *•« uęjr "«« gumbo. gelt,ges, nuo
kad parlamentas nutarė pa- ke audros, ar buvo sužeisti? Faustas Kirša, kaipo bu- davė kitam autoriui. as * J «j» kjeta. .r- u = ę^skropulo ,r nuo sukrekej.mo
šalinti generalisimo Čan-'Daug žmonių liko be pa- tos konkurao komisijos Tai šitaip tautos vado - * 'tndreou: .... <ao> kraujo. Čemeryeios saknrs jau
kaišeką ‘ iš vadovavimo ar- stogės. Audra ir potviniai narys, atsiliepė į V. R. rasi- laikais buvo keliama litera-i
mijai ir palikti jį vien tik pridarė labai daug nuostoli *r papasakojo, kad kon- 
šalies prezidento pareigose, lių visai apielinkei.

V A Q UITUC 
l\ n u niurnu Runu An n a v nį n

kurso komisiją sudarė: 
“dramų vertėjas, rašytojas 
ir aktorius” pulkininkas

laikais
turą. o tokie nešvarus žmogi 
žudžiai, kaip pulk. Braziu- 
levičius, diktatūroje turėjo 
progos ne tik žmones žu-

Skaitytojų Balsai
Jonas Cibinskxs,

20 3-rd avė., Welland, Ont., Canada.

jau
i yra vartojamos per 3000 metų, 
ir musu čemeryėia nėra suka-

Braziulevičius, aktorius-re- dyti, bet ir “literatu”

Kazys Skinkys, Anupro Skinkio, pota bet yra tokia, kaip UŽau- 
i sūnūs, iš Kletkiškių kaimo, Pa javo- .
• nio valsčiaus, paieško Juozo Gaivelio : gUS. Supiaustvklt ČemerydOS 

sūnų, Alekso ir Geniaus Gaiyelių, ir „er„ šaUk5ta, idėkit i keliškėli, 
Vandos Višbauskaitės. Amerikon jie ,

žisierius Oleka ir pats F. daryti. 
Kirša.

Faustas Kirša iškėlė pul-Apie Vieną “Tauto* švenčia rugsėjo 8 d. kaipo __
.. . , Šventę’ ‘ tautos šventę”. Kaip jie tąįkjnjnką Braziulevičių į “ra
kai kurie lietuviški laik- dieną svęstų, jei Vytautas §y to jus ir aktorius” Be* 

raščiai rašo apie kokią tai butų užsidėjęs karūną? Ar;tikl-urroje pulkininkai Bra- 
‘tautos šventę , kurią lietu- tai butų liūdesio diena? ziulevičius yra pagarsėjęs

ęinn^n iionL-i’c džiovino' išvyk° 1^4-1905 metais ir gyveno; Užpilk lt šiltu ar saitu vandeniu ,_-ĮUnviU penkis dolerius; Broeklyne, Prašo atsiliepti šiuo ad- ;r „5 yaĮsLndns cręrti arba
ir prašau siusti laikrašti me- res,J: Bronė Kelpšienė, dj-55. ™ " • .Londone- » ™ i 1411 . . • 1410 Faulsey Way, jdekit unciją čemeryeios 1 bon-Lonuont tam5 rnano draugu, Bromui j n. s. Pittsburgh 12, Pa.
Ratkevičiui į Čili, Pietų A-j

pasi- į

A. Z-o:

viai švenčia rugsėjo 8 d. 
Kadangi aš niekada apie Istorikai pasakoja, kad visai kitkuo. Jis buvo žino-

<3. .iic..<au<3^ c*,/*'- Vytautas iš keliu kartu no- tnas Lietuvoje, kaipo gar- 
tokią musų tautos šventę^.*. ^arunavctis. Viena? sus karo lauko teismų spren 
neouvau girdėjęs, tai. pasv jg^^g išvardija "net ketu- dimų “rašytojas”. * Kada tu turi
įdomavau. 1S kur Ji išdygo.1. *7” diktatnrn^ rė^irnm' voikS/ln- Voi’n
kas ia naskelbė ir kas ia rias datas’ kunas Vytautas aiKtaturos režimui re Reda .kaip tas, 
. -Ir I‘" • - buvęs Daskvres savo karu- vo nuteisti visai nekaltus;metų gj

Kaip Protą Mieruoti? ... T Paieškau savo dėdžiųmenkoje. Likusius pinigus Vinco Stučkų, mano mamos Rožės I -

ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
Juozo iri galit gerti po valgių, čemery-

čios svaras $1.35.

koje išgyvenęs. Jei tu A 
merikoje gyvenai 30 metų.

būti protingesnis, 
kurs čia tik 20 

gyvena. Tas būdas

svarbu sužinoti, ar jie Kyv>. ar ne. 
b'ž suteiktas apie juos žinias busiu 
labai dėkinga. Slano adresas toks:

Mrs. Ona Žukauskienė, (40) 
1618—2 Avė., A.

No. Lethbridge, Altą., Canada.
Gerbiama redakcija, ---------------------------------- ,

d __ Svarbiu reikalu ieškomas Vincas,Pi i>įunciu 4 dolenUS UZ Į Semenavičius iš Petraičių kaimo,;

Vladas Kasinska*
Cambridge, Mass.

c Vencio buvęs paskyręs savo karu- Y
. * . x. - , rz j • navojimui, bet visos tos pa- žmones,Pasirodo štai kas. Kadai-; skirtJs djenos ko(lė]

se Lietutoje \1espata\0 Vy pasirodė nelaimingos ir tik
tautas y.admarnas vadove- vieną ~ JŲ lietuviai suma- pirmininku ir jis visada kurs
nuošė Didžiuoju. baKo, Kan n- 5vęst: ^ajp ‘tautos šven- “surašydavo” ilgus ir labai dą žmonių išminčiai mie- 
jis norėjęs pasiskelbti Lie- žiaurius sprendimus. Tai moti. Tas žmogus yra An-
tuvos karaliumi ir v ieną _ c j u* + vienintelis tikrai žinomas tanas Bimba, lietuviškų bol-
kaitą net buvęs paskyręs . Rugsėjo 8 d. .tautos puIkinjnko Braaiulevioiaus ševikų vadas. Jis žmonių iš

pulkininkas Bra-iyra patogus, bet vargu tei- “Keleivio 
būdavo

mas “karo lauko teismo”

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENCJUSIV, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

„ Keleivio ’ prenumerata me- Tauragės apskr. Žinantieji apie jj. Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
ziulevičius būdavo paskiria- singas. N.m? 50c už kalendorini^’ vr n‘irus' praneškite pusbro- virų » skaudžių žaizdų jj* & Ittllio, cJUv. UZ. KultfllHUi 1Ų : liui Kazimierui SemenaviCiUl. 6 n serali ramini sodpti ir naktimi!. , , ------------------- y i liui Kazimierui Semenavičiui,atsirado žmogus, 1949 metams ir seniui ant sim»bury st., waterbury, conn.Dabai

s surado visai naują bu

re
šen

Tas viskas buvo gana skelbė atstatą savo nepn- prastu“ žmogžudžiu, "kuli, 
i, prieš 500 metų ar net klausomą valstybę demo- valdžio5 pasgirtas už ' 

- - • • • kratiskais pamatais sutvąr- ras ini^ nūteisdavo
kytą , o Smetona to me- r »daugiau. Taigi, dėl to ne

įvykusio karunavoji mosi
kai kurie lietuviai dabar ir kaip negalėjo suvirškinti.

• \* * (r. - * • *. ’

Skaitykit Naujienas
p SanuaI M
Pnncfiziioie. NorvejnfoJt, ir kitur. Tarp tu livietintų

_________ ju aabur jrrręn& vo
FrancOzijoje, Norvegijoje, ivedijoJĮe ir kiti 
(U tavo gimtojo krašto itaeatą) Beturiu, 
Ir Jflsų giminės. Jūsų draugai. Jtteą pažjs 

* i susižinoti, susiresyti.

galimas daiktas, yra 
tami. Jis nori su Ju*

nes ilgiems metams kalėti 
be jokios kaltės, be viešu
mos, be jokio tardymo, be 
liudininkų ir be gynėjų. Tai 

i buvo tikras Smetonos reži- 
į mo enkavedistas budelis, 
i prasigėręs galvažudis.

Tai ve, su tokiu “rašyto
ju” Faustas Kirša bendrai 
| “sprendė”, kuriam veikalui 
pripažinti dovaną. Pats F.

Ikelbf aįstata 'tavo" nX ^vadinti pa^ k ^įo djkteturap ^tas^yra |

manėlis”, “glušas”, ‘ pa- | 
kvaišelis”, “molinės galvos < 

as”. “tamsuolis”. 5nykštukas”, “tamsuolis . 
“skysto proto“ ir tt.

Kas pritaria Stalinui, tas

knelistą, kurie vaizdžiai plaiia tuos
teko išgyventi Lietuvai pęr.pyfc .----------- -

raštuose paeakojana tatoyM apie plrmąją boĮševflni 
šlykščia "Haudiee seimo” rinkimą komediją, as* 

terorą iki karo pradšioa, • paskui "rudosios oku*

Aido*’ redakcijoj garseny 
bių netruko, ten buvo radęs 
vietos ir toks V. Rastenis.

Sakytuose 
okupaciją, .
pacijos^pe'i^S?. „ .. « ' įdomus F. Kiršos prisi-
’ Sl..lml«rni NAUJIENAS, ją,jwĮjwll« ypje Ino, Colgoto pažinimas. kodėl Balio 
keliu*, kurtei* 'į10 ,k4ll,aU JfiJį23SMl?*ieroro * ' | Smogos dramai nebuvo pa-»»«« .dovana. PasirX,

ihrfskito progos tą raitą neperskaitę. Tuoj

|B4»t ai CM—sa fft« kaiaa amtaaM 

NVSim W ARBA MOMST ORDERI ADRESUI

r NAUJIENOS
CUeas* AB

kad Balys Sruoga, piešda- 
š Vimas 'istoriją” iš Vytauto 

laikų, nupiešė Smetonos lai
kų Kauno tikrovę. Jo dra
moje aprašytas lenkų vys
kupas Olesnickis buvo ne 
kas kitas, kaip pagarsėjęs 
pralotas AlšaoskM, kurs 
pasmaugė Ustijanauskienę

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

6 negali ramiai sėdėti ir naktimis 
I miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz- 

(•‘1S) ■ dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
o’ ., i D . i -i • ' ta niežėjimą ir spaudėjimą senų,Pau-skau Jono Pakutmsko, k,lūšio £vj irJ skaudžių ^įzdų, uždėkite 

is Tauragės apskričio. Gaures vals- ■ LEG£-LO ointment. Jų gydomos
ciaus, Kumsnskiu kaimo, atvykusio . __ . „' Amerikon prieš didįjį kir, ir 1927i palengvina jūsų skaudeji-
metai-s gyvinusio Bostone. Aš esu jo v’r ,K?’«s,te 7m,a’. «»epot, Bak
simos Kleofas. gimęs Lietuvoje, uį., tj. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

! augęs Amerikoje, dabar aoie 35 me- J°s taipgi pasalina me
tų amžiaus. Prašau atsiliepti. nes ;

! vra svarbus reikalas. Adresas: (40) Taipgi pasalina perspėji ma ligos 
1 * JI., | vadinamos ATHLETE’S FOOT. su-

426 S. 5th st., ’ Brooklyn. N. Y. stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą
______________________________________tarppirščių. Jos yra tinkamos var-

Paieškau savo draugo Prano Kas- toti nuo džiustančios ir suskilusio* 
I pūčio, kuris gyvena Athol, Mass.,' odos. Jos yra geros _gy-
; bet tikslesnio adreso neturiu. Jis duolės nuo visų išvirši- 
i pats ar kas jį žino. malonės nurody- | nių odos ligų. LEGU- 
' ti man jo adresą, už ką aš busiu la- LO Ointment suteiks 

jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo- 
damas po 75c., $1.25 ir

bai dėkingas. (38)
G. Yakaitis.

1 107 Caniff avė., Detroit, Mich.

Laikas Užsisakyti Kalendorių
“Keleivio” Kalendorius Re to, 1949 metų Kalen- 

1D49 metams iau spaudoje, doriuje bus platus straips-; 
todėl pranešam draugams, nis apie atominę energiją, 
kad dabar jau galima jį už- Aprašymu ir ihustracijomisi 
sisakyti. Užmokestį galima bus parodyta, kas yra ato- 
prisiųsti kartu su prenume- mas. kaip išrodo jo kons-
— ..................... trukti ja, kaip jis skaldo-

kaii) įvyksta sprogi-a™

l'aieškau dėdės Ji.no Navačėno, 
kilusio iš Zarazų apskričio. Anta- $3.50. Pirkite vaistinėse 
lieptės valsčiaus, Benediktavo kai- Chicagoje ir apylinkėse 
mo. Kas jį žino, prašau duoti man arba atsiųskite money 
žinią. (38) orderį į: (42)

Balys Yginskas, ' LEGULO, I»ept. 2.
43 Ridgely avenue, <847 W. 14th Street,

Bridgeport 5, Conn. CICERO 50. ILl»

Mes busime draugams mas,. 
dėkingi, kurie nelauks “pa- mas ir tt. Šitokios literatu-1 
skutinės dienos.” bet pri- ros lietuvių kalboje iki šiol 
siųs užsakymą dabar, nes dar nebuvo.
tai palengvins mums darbą, žinoma, ir kitokių
ir mes galėsime greičiau iš- naudingų informacijų, poli* 
siuntinėti Kalendorių tiems. tjKGS jr Mokslo žinių, 
kurie bus užsisakę jį anks- popiera pabrang0

i- i j • 'trigubai. Kalendoriaus kai-
1949 metų Kalendorius pasilieka tokia pat, kaip 

daugeliu žvilgsniu.bus Įdo- • _50 centu 
mesnis, negu pirmiau buvę.
Visų pirma, bus reformuo
ta jo kalendorinė dalis, kur 
greta krikščioniškų vardu, 
bus paduoti ir tautiški lie 
tuvių vardai.

prašome adresuoti taip:
“KELEIVIS”

636 Broadsvay,
South Boston, Mass.

Tikra Teisybe

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.“ Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1317 metų. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broedw«y» So. Boston 27, Mass.
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Vietinės Žinios
LIETUVAITĖ PAULINA 
KUCONYTĖ IŠTEKĖJO 

UŽ MILIONIERIAUS
Pauline Kuconis, 27 me 

tų lietuvaitė iš Ipswich 
Mass., šį pirmadienį ištekė- Bostoną 
jo už milionieriaus Ed- Švedijo 
ward H. Winslow. Vedybos komi

LATVIAI LAUKIA. KOKS 
BUS JŲ LIKIMAS

Bostono spauda daug ra-

BUS ŠAUNUS MELODI
JOS VALANDOS PIK

NIKAS
šį sekmadienį, rugsėjo 26 

d. jaunųjų lietuvių radio 
programa “Melodijos Va
landa” rengia puikų pikni
ką Montelloje, Romuvos 
parke.

Piknike bus gera muzi
ka. gražių dainų ir visokių

- Šo apie likimą 29 latvių, ku- kitokių piknikinių linksmy- 
, rie liepos mėnesį atvyko i ’0įu. -Melodijos Valanda”

mažu laivuku is 
ir dabar yra lai' 

East Bostono imi-

rengia savo pirmą pikniką 
ir nėra abejonės, kad visi 
lietuviai, iš Bostono ir pla-

LAIKAS REGISTRUOTIS 
SIO RUDENS BALSAVI

MAMS
Iki šio mėnesio galo visi 

piliečiai, kurie nori daly
vauti rudens balsavimuose 
renkant prezidentą, kon- 
Rresmonus ir senatorius, o 
taip ir renkant kitus parei
gūnus, turi užsiregistruoti. 
Kas iki spalių mėnesio 1 d. 
nebus užsiregistravęs, tas 
negalės balsuoti, dargi jei 
jis yra ir pilietis.

Todėl visi piliečiai, kurie 
dar nėra įsiregistravę, turi 

padalyti, kad

SESIOS

50>°s

Kaip įmigran-
_ .. .. ..v. kongresas tą

Paulina Kuconytę 
gausios šeimos, jos tėvai ^ui
augino sepn-nius vaikus ir rik Bet kone;.e5a$ tik po 
Paulikė buvo pati jauniau- nau'ju metu iu likimą spl.ę 
šia. Ji dirbo, kaipo sekreto- , J
rė, United Shoe Machinery 
kompanijos ofise ir ten ji 
susipažino su savo busimu

turiu vaiku motinos. ?ioje salyje 
ir kol-s tams

. ?-- klausimą išspręs, latviai ne-
. -os t®vai bus verčiami apleisti Ame- septynius vaikus ir

o tuo tarpu išvietmtieji lat
viai turi laukti nežinioje, 
koks bus jų likimas.

mą paremti 
Jaunųjų

programa

bus renka
lus ir eilė 

j pareigūnų, o virš to bus 
lietuvių radio sprendžiami referendumo 

yra perduodama keliu keli labai svarbus is-
kas sekmadienis nuo 11 iki 
12 vai. iš stoties WTAO, 
740 kilociklų. R. K.

vyra, kurs yra tos kompani
jos boso giminaitis. Roman
sas prasidėjo prieš šešius 
metus ir užsibaigė divorsu 
ir vedybomis.

Milionierius Winslow bu
vo vedęs 1932 metais savo 
pirmą žmoną, sugyveno su 
ja keturius vaikus (14. 13. 
11 ir 9 metų) ir 
su ta žmona
žiaurumo” ir 
landos vėliau 
žmoną. Pauliną Kuconytę.

Jaunoji Mrs. Winslow 
užaugo Ipsvviche. kur jos 
tėvas, VValter Kuconis, dir
ba U. Shoe Machineiy kom
panijoj. Jaunosios tėvai 
gvvena 167 Linebrook Rd.. 
Ipsvvich. Mass.

Bus Tremtiniams Gelbėti 
Mitingas

Einant Kongreso išiei., 
įstatymu. Amerikon bus į- čius 
leista 205,000 tremtinių, nai 
Mums svarbu, kad kuo dau
giausia atvyktų lietuvių.
Bet jiems reikalingos tam 
tikros blankos. Tų blankų 

persiskyrė turime parūpinti mes. ame- 
“dėl didelio
keturios va- 
vedė naują

tatymai. Todėl visi piliečiai: 
registruokitės! Dar yra vie-j 
na savaite laiko užsiregist-

v i k a . vi- .rooti. Paskutinė diena vra;Kiek Kantuos Automobilių rugsėjo-September 30. Vė-
. t'rauduna* į Rau nebebus galima užsire-

Ateinanciais metais uz. gistruoti. 
priverstiną automobiliui Registruotis galima mo- 
draudimą musų valstijoj; kyklose ir kitose paskelb-

tu reikės mokėti tokius mokes- 
: Bostone $51.20 (per
buvo $52.30), Camb

ridge $41.30 (buvo $42.20), 
Chelsea $60.40 
Gardner $18.40 
Haverhill $27.70 
Lavvrence $29.70 

$32.40

tose vietose.

Airijos Vadas Lankėsi 
Bostone

Bostone ši oirmadieni

Kandidatai j Gubernatorius 
' ^>rae^os savaitės balsavi-

!«ic’qov’ me demokratai išstatė į 
/ gubernatorius kandidatu

a n vi A. Dever, kurs surinko
................. T 218,6U balsų <66,570 bai-rikieciai. ii tai kuogieičiau- Lovvell $3-.40 ( $33.10),^ demokratų balsuotojai

šiai. nes kitaip lietuvių vie- Lynn $3o.40 ($36.40), Me- x V T Tobin ,
ton atvažiuos kiti. Tu blan- thuen S24.70 ($25.20).Nor-'kandita- 
kų galinta gauti South Bos- uood $32.40 ($33.10)/ atsiėmė savo kanmoa
tono lietuvių redakcijose.: Quincy $30.50
Arba prašome ateiti į Trem- Taunton $18.40
tiniams Priimti BALF-o \Vorcester $30.30 ($31.00).' jfradforcT 
Komiteto mitingą, kuris į- Tokius mokesčius pasiūlė; 209 092 r 
vyks šią pėtnyčią, Sept. 24.
8 valandą vakaro. South 
Bostono Lietuvių Salėj. Te
nai bus galima gauti visų mas. Mokesčiai

nuo $16.50 iki $60.40.informacijų ir blankų. Te
nai padės ir išpildyti jas.

Komitetas.

nirijOT
pirmininkas John A. Cos- 
tello. kurs pernai rinkimuo
se paveržė vadovavimą vy
riausybei iš airių vado de 
Valeros. Vietos airių kolo
nija savo senosios tėvynės 
vadui surengė iškilmingą 
pasitikimą.

lankėsi 1 Staiga iviire vn. T__-_ 1_1 arrzyia
Praeitą sekmadienį iš ry

to savo bute, 4 Ward et. So. 
Bostone rastas negyvas 78 
metų lietuvis. Kazimieras 
Tareyla. Jis gyveno 
ir. rodos, neturėjo 
giminiu.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sę krautuvėj visokių mašinų ii- 
randavojiniui. kaip tai Floor San
ders. Wall Paper Removers, Bust 
Sanders ir kitų. Taipjri turime vi
sokių pentų, vartfišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

628 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

DABAR
yra laikas
šatMONG DISTANCE

• NAKTIES KAINOS niro 6 p.m.

• GREIT PASIEKSI prie* vaka
ro *kuhą.

• TARP 6 ir 7 valandų žmonės dainiau kana namie.

NEW ENGLAND TILEPHONE 
AND TELBGRAPH COMPANY

Expert Watch Repairing | 

3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watcbes - Jewelry - Diaa 
Radiott - Eleetrical Appliaaeea

379 W. Broad«ay,
Tel. ŠOU

So.
4649

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiaios 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAT.

SO. BOSTON, MASS.

lAOd.iui a v n v t-, Atvyksta Svarbus Kandids($31 20)*-Sir^a‘j?eP^> l^n j Part— tai Rinkiminei Propagandai 
\ (kandidatu išstatė dabartimi 

JĮ~'»:gObernatorių Robert F.
kurs surinko!

yal«ijos draudimo komisi-l (prieš 43/54 bal? 
ja, bet dėl mokesčių auksu-, jj Rowe) 
mo dar eis apklausinėj;;: 'Sio rinkimuose

svyruoja .kandidatai .į gubernatorius!• ,.?al eX’ . demokratų 
- - ' ° Hemo- kandidatas į vice-preziden-

RADUO PROGRAMA

uz

Ateinančią savaitę į Nau
jąją Angliją atvyksta Earl 
Warren, Kalifornijos gu
bernatorius ir republikonų 
kandidatas vice-prezidento 
vietai ir senatorius Alben

__________ yra P. A. Dever nuo ........ . x ...
Nubaubė Pasai “Geriausiakratų partijos ir R. F. Brad- tus. Jie atvyksta čia nnki- 

. _ •-« i* .♦ m fnrrf n n ra nannhlilrnnu par-iP^mėS pi opagandos V arytiAmerikoniška Tradiciją” i nuo republikonų
v. - -/ . ra \ i tuos.rraeitą šeštadieni rsosio- i — 

ne kalbėjo H. A. VVallace, 
kandidatas į prezidentus 
nuo bolševikų pagimdytos 
partijos. Prieš tai H. Wall-

ai
Policijai

Keli paaugliai

Jauni

Nauja Apdraudos Agentūra .

Senatorius 
kalbės ši

A. W. Barkley_ i tir_sestaaienį vv or
o ., - cestere.
Pasidavė, Gubernatorius E. Warren

. . .Įkalbės rugsėjo 27 d. Pitts- 
* - - — oeinioKai fielde o paskui pasakys ei-

vienas ace lankėsi beisbolo rungty-Į praeitą šeštadieni ir sekma- ię kafbu kituose miestuose.
jokiu nėse ir ten publika ji nu/ dienį padarė kelias drąsias ---------------

baubė. Vėliau H. Wallace vagystes ir išplėšė Readin-, Pikniką* Po Stogu Spalių 9 
kad jis buvo nubaub-ige vieną krautuvę. kur jie.-a k ė

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STBBBT 

Wsst Roiborjr, Mass.
Tel. PArkwey 7-12» W "

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilocikliu, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika.
2. Birutės Radio Choras! 

vadovau jant Valentinai 
Minkienei.

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite ? 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta-į 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st, Boston,; 
Masę., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

DR. D. PILKA
.. Ofiso Vslaados: aaa 2 IU « 

ir aas 7 iU S 

546 BROADWAY 
SO. BOSTON.

Telefonu: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 8330

Dt. John Repshis
(BEPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
ValaadM: 2-4 Ir S-3 

Nedėliomis ir SreatadiwMs:
nao IS iki 13 ryto

378 HARVARD STBBBT 
kaapt lama St, arto Coatnl Si

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvių Radio Korpora
cija (pp. Minkų) ruošia 
linksmą metinį “Pikniką po 
stogu ir gražuolės balių” 

; spalių-October 9 d. šešta- 
So. Bostono Munici-

... ... .-.etainėje, tarp G ir H
tų, pirmadienį nakčia pasi- gatvių

TL<___ vi davė policijai Tie du jauni Paren^me bus smagi Jo-
jvagys slapstėsi Readingo no Dirvelio muzika, bus 
giriose, bet sušlapo. įsalko. valso ir polkos kontestai ir

. J}3.1??- bus duodamos aštuonios
o vėliau pasidavė policijai, laimėjimų dovanos, trįs Į- 
Tų sagjsių \adas is mangos dovanos ir bus do- 
Roxbury, dar slapstosi gin vanu» laimėjusiems šokių 
kluotas, o vienas gengės .kontestas.
narys, 14 metų bemiokas. i Pertraukos metu bus ro- 

. . r, • !)UVO atrastas netoli Read- domas filmas iš didžiojo
tion btations Po patiko-į ingo ginoje, kur jis pohei- pikniko Mavnarde, kur ga- 
mmo automobilių savinin-'jai įszhumbe visas gengės Usite ir save matyti. Pikni- 

gauna pažymėjimą, kad j paslaptis. - -

i nn d j d • • j - t ra , “geriausią ameri-S pavogė kelius šautuvus ir
LDD Rudens Harengimai \\ įlfred ir Irena (Palta konišką tradiciją“, nes beis- Į daug šovinių. Jauni vagys 
Lietuvių Darbininkų Drau navičiutė) Williamson ati- boĮo publika dažnai mėgsta! gyrėsi žmonėms ir tai-p s;j- 

gijos 21 kuopa rengia Whist darė South Bostone naują nubaubti tuos, kurie jai ne-1 vęs buvo sutarę “nepasi- _1IU. 
parę spalių 23 d., šeštadie- apdraudos agentūrą, kurios patinka. Sako. Bostono beis duoti policijai”. Bet du iš dieni 
nį, o bankietas rengiamas adesas yra: M. T. \\ illiam- bolininkai kadaise ir BabeįM vienas 14, kitas 15 me- naI gV, 
lapkričio 28 dieną Lietuvių son and Co.. <1 Farragut i tu. Dirmadieni nakčia naši- :_lapKricio dieną Lietuvių son ano L o.. <1 tarragu
Piliečių Draugijos svetainė- Road. So. Boston. Telefo- 
je, South Bostone. Prašome nas SO 8-2515 arba A V 
kitų draugijų ir organizaci- 2-8440. Nauja įstaiga atlie- 
jų tas dienas nedalyti kitų ka visokius apdraudos pa- 
parengimų. tarnavimus, draudžia na-

LDD 21-os kp. sekr. mus, biznius, automobilius. 
N. Jonuška. gyvybes ir tt.

TO THE RULE OFHIGH PRICES
Bostono Edisono tiekiame elektra 
yra šviečianti išimtis iš aukštų 
kainų taisyklės. Musų kainos už 
elektrą jūsų namuose aktualiai yra 
žemesnės negu prieš karą,., taip 
kad Elektra jūsų namų sąmatoje 
yTa geriausia pigmena.

BOSTON EDISON COMPANY

Ruth buvo “nubaubę’
Antras Metinis

lių Patikrinimas 
Laike spalių mėnesio visi* nuvargo ir partraukė

automobiliai Massachusetts 
valstijoj, išskyrus mokyklų 
autobusus, turi būti patik
rinti pas pripažintus tikrin
tojus. Patikrinimus gali da
ryti tiktai “Official Inspec-

kai
jų karas patikrintas ir tą į 
pažymėjimą reikia prisegti! 
matomai prie priešakinio! 
lango, dešinėj pase j apa-Į 
čioje.

Kas iki lapkričio mėne
sio pirmos dienos nebus da-Į 
vęs patikrinti savo karą, 
bus baudžiamas 
atsikalbinėjimų

Patartina 
patikrinti 
(October

Pritrenkė Kepėją 
į Gatvę.

Šį antradieni ankstį iytą 
vienas kepėjas, 61 metų 
H. D. Simpson iš Somer- 
villės, ėjo į darbą Camb- 

be jokiu! ^dge. Gatvėje jį pritrenkė 
J ; mažas trokas, sužeidė įam 

automobilius Troko draiveriai. du
nelaukiant spalių v^Ta.,’ ii al ■'
mėnesio paskuti- i sujejstas ir kai Simpson pa-

ke po stogu dalyvaus ir šių 
metų gražuolė june K vara

is Išmetė ciejus iš So. Bostono.

Virtuvė* baldai pigiai
Pigiai parsiduoda geras | 

virtuvės setas. Stalas porce ! 
leniniu viršum, 3 baltos kė
dės, tik $10. Klaust telefo
nu: GEneva 6-1831.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
596 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

T«L ŠOU
DABTARAB

J. L. Pašokami*
OPTOMETRISTAS

Ofiso
Nm 9 ryto M ▼ 

Šaradomis:
Nao 9 ryto IM 13

447
SO. BOSTON,

DR. G. L. KILLORY

nių dienų, nes patikrinimo sakė, kad Jam kelias uz- 
stotyse gali būti susikimši- ^auta-"- drajvenai jį paėmė 
mas. i 1 savo masiną, pavežė du

bloku? ir išmetė į gatvę. 
Dabar kepėjas guli lia0.

sakė, kad

S. Minkus Atidarė Trečią 
Gelių Krautuvę 

Steponas Minkus šias die
nas atidarė trečią gėlių: lenta.
krautuvę Dorchestere, Cod-' ___________
man Sq. dalyje. Krautuvė1 Audra Nuo Atlanto
ri^'anH ^7 Uraganas iš Atlanto van-
re<a< urr^iv denyno jau pasiekc Eiori-
Hsas J,a 66fi Wasbington dos krantug jr siaučia ncto- 

Telefonas Miami. Visa Florida yra
i a i pasiruošusi uraganui pasigavo naujoj krautuvėj p«'tikti

Minkus pardavinėja gėles ir ’ ____________
turi laba; didelį pasirinki*
n\a visokiausių dovanų. “Keleivyje” naudinga yra 
Linkime gero pasisekimo, daryti visokius «ke|.

R. Maras ir paji«ik<>J»n>ui

st.. Dorchestere 
A V 2-8440.

Vieša Padėka
širdingai noriu padėkoti 

visiems musų draugams ku
rie dalyvavo ir tiems, kurie 
buvo kviesti bet negalėjo 
dalyvauti musų 25 metų 
vestuvių sukaktuvėse, šių 
metų rugsėjo 12 d. Ypač 
dėkingi esam D-rui Kapo
čiui už didelį pasidarbavi
mą šį pokilį surengiant, 
poniai šalnienei už gražią 
kalbą, ponams Minkams už 
gėles ir pp. Gudeliams už

SIUNTINIAI EUROPON

Trearant SU Kimhal 
Kambarys 293 

BOSTON. Tlef. Lafsyetto 1 
arba: Somerset 2044-J 

SPBC1ALI8TAS KRAUJO. INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ 

Dora Kraajo Patikriatas 
Valandoe:

Nuo 9 ryto fld 7 rok. kamttea 
Nadėliom, aoo 10 ryto iki 1.

18

3371

Kas nori padėti alkanam 
broliui tremtyje maistu, bet į 
nežino kaip ir ką reikia 
siųsti, tam mielai patarnaus' ____

220 E Street, South BostonUž $10 ji siunčia šitokios, 
sudėties siuntinius:

BORIS BEVERAGE CO.

tzl
ir pp

ninėj, o policija ieško troko P.uik«
su Kalifornijos registracijos Acia.talP pat lietuvių 

7 radijų vedėjams, pp. Mm-
Kneižiui ir p. La-kams, 

penui.
Dar syki dėkojame vi

siems už įteiktas mums šia 
proga puikias dovanas. Mes 
džiaugsimės jūsų atsilan
kymu ir tomis dovanomis 
per daug-daug metų. Ačiū!

Mr. A Mrs.

P-

FORN181 LOTI KLIMAI 
i fa keli fomišiooti ruimai su vir

tuve. Kreipkite* šiuo adresu: 487 E. 
>ęventh šit.. South Boston, 2-ra* 
flmras. (39)

2 sv. kavos.
5 sv. cukraus.
4 sv. lašinių.
3 sv. riebalų.
1 kvorta valgomo alie

jaus. '
1 kana cocoa.
2 gabalai muilo.
1 pora moteriškų kojinių. 
Pasinaudokite Lietuvai

Remti Draugijos siūlomu 
patarnavimu. Išrašykite če
kį ar money orderį vardu 
Lithuanian Aid Associotion, 
Ine., ir nusiųskit šitokiu ad
resu: 99 Ward Street. Wor- 
cester, Mass. Kartu pridė
kit adresą žmogaus, kuriam 
siuntinys turi būt nusiųstas.

(38)
Valdyba.

Pristato toniką, vyną ir 
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai: '
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skeadafis.
Telef.: ŠOU 3141.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Morore)

Perkraostom 
čia pat ir i to* 
limas vietas.
Saugi priežiūra,

BBOADWAY.
80. BOSTON.

TsL SOUth
MAN.




